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1. TITLE OF THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME

Αγροτική Ανάπτυξη

2. MEMBER STATE OR ADMINISTRATIVE REGION

2.1. Geographical area covered by the programme

Geographical Area: 

EL - National

Description: 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καλύπτει την επικράτεια της Ελλάδας.

Για την οριοθέτησή των αγροτικών περιοχών χρησιμοποιήθηκε η πρόσφατη «Τυπολογία αγροτικών – 
αστικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010», η οποία αποτελεί προσαρμογή προγενέστερης 
μεθοδολογίας του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία ως «αγροτικές περιοχές» χαρακτηρίζονται οι ενδιάμεσες 
και κυρίως αγροτικές περιοχές, ήτοι οι 52 από τους 54 Νομούς της Ελλάδας, εξαιρουμένων των Νομών 
Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι «αγροτικές περιοχές» καλύπτουν το 93,2% της Ελληνικής επικράτειας 
(82,3% αγροτικές και 12,1% ενδιάμεσες) και κατοικεί σε αυτές περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας 
(54,5%).

Επισημαίνεται ότι και στους Νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης, που χαρακτηρίζονται ως αστικές περιοχές, 
υπάρχουν αγροτικές περιοχές με σημαντική πρωτογενή παραγωγή, οι οποίες θα είναι επιλέξιμες για 
ορισμένες παρεμβάσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Τα κριτήρια και οι περιοχές παρέμβασης για τα επιμέρους 
μέτρα ή ομάδων μέτρων του ΠΑΑ, σε συνάφεια με τον ορισμό των αγροτικών περιοχών, θα καθοριστούν 
στο κεφάλαιο 8.1.
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2.2. Classification of the region

Description: 

Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1319/2013) περί κοινής ονοματολογίας εδαφικών μονάδων, οι εδαφικές 
/διοικητικές μονάδες της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.3852/2010 
(«Καλλικράτης») στην προηγούμενη διοικητική διαίρεση («Καποδίστριας») είναι οι εξής:

4 Γεωγραφικές Ομάδες ( NUTS 1): Αττική, Βόρεια & Νότια Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο – Κρήτη,

13 Περιφέρειες (NUTS 2),

74 Περιφερειακές Ενότητες (NUTS 3) (ταυτίζονται με τους Νομούς, εκτός Θεσσαλονίκης & Αττικής 
όπου υπάρχει υποδιαίρεση σε τομείς),

325 Δήμοι (Μικρότερες Διοικητικές Μονάδες του Κανονισμού (προήλθαν από συνενώσεις 
«Καποδιστριακών» Δήμων).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», υπάρχουν 6130 Δημοτικές Ενότητες (ταυτίζονται με όρια 
πρώην «Καποδιστριακών» Δήμων) που υποδιαιρούνται σε τοπικές κοινότητες, (μέχρι 2.000 κάτοικοι, 
πρώην τοπικά διαμερίσματα «Καποδιστριακών» Δήμων) ή σε δημοτικές κοινότητες (πάνω από 2.000 
κατοίκους, πρώην δημοτικά διαμερίσματα ή οικισμοί «Καποδιστριακών» Δήμων).

Η στήριξη στη νέα Περίοδο από το ΕΓΤΑΑ πραγματοποιείται σε επίπεδο Περιφερειών (NUTS 2 ) οι 
οποίες είναι οι εξής:

• Περιφέρειες καν. άρθρου 59§3α καν. 1305 (λιγότερο ανεπτυγμένες και μικρά νησιά Αιγαίου 
Πελάγους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καν. 2019/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι όλα 
τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την Κρήτη & την Εύβοια): Δυτική Ελλάδα, 
Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, 
Νότιο Αιγαίο

• Περιφέρειες άρθρου 59§3β καν. 1305/2013(μετάβασης): Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη

• Περιφέρειες άρθρου 59§3γ καν. 1305/2013 (μετάβασης διαφορετικές από αυτές της περίπτωσης 
59§3β): Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία

Περιφέρειες άρθρου 59§3δ καν. 1305/2013 (πολύ ανεπτυγμένες): Αττική
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3. EX-ANTE EVALUATION

3.1. Description of the process, including timing of main events, intermediate reports, in relation to the key 
stages of RDP development.

Η εκπόνηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ΕΧ ΑΝΤΕ) και της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έγινε από έναν ανάδοχο (σύμπραξη ΑΕΙ και ιδιωτικών εταιρειών), που 
επιλέχθηκε σε συνέχεια ανοικτού διαγωνισμού (Νοέμβριος 2012), ενώ η υπογραφή της σύμβασης και 
συνακόλουθα η έναρξη του έργου έγινε τον Μάρτιο του 2014.

Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου υπήρξε συνεχής επικοινωνία και στενή συνεργασία του Συμβούλου με 
τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, που έχουν την ευθύνη κατάρτισης του Προγράμματος, με 
αποτέλεσμα να γίνουν  αρκετές αλλαγές και πολλές τροποποιήσεις στο υπό εξέταση Προσχέδιο του 
Προγράμματος.

Ο έλεγχος της εγκυρότητας της SWOT ανάλυσης αποτέλεσε αντικείμενο του πρώτου παραδοτέου 
(Απρίλιος 2014), η ορθότητα της ιεράρχησης των αναγκών αποτέλεσε αντικείμενο του δεύτερου 
παραδοτέου (Μάιος 2014), ενώ η αντιστοίχιση της στρατηγικής του Προγράμματος με τις διαπιστωμένες 
ανάγκες αποτέλεσε αντικείμενο του τρίτου παραδοτέου (Ιούνιος 2014).

Αντικείμενο του τέταρτου παραδοτέου που συνοδεύει το Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί και 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι ο έλεγχος της ορθότητας της λογικής της 
παρέμβασης των προτεινόμενων Μέτρων σε σχέση με τις διαπιστωμένες ανάγκες και τους 
επιδιωκόμενους στόχους, η καταλληλότητα και η πληρότητα του Συστήματος Δεικτών και η επάρκεια 
των μηχανισμών συλλογής των στοιχείων, η ρεαλιστικότητα των τιθέμενων στόχων σε σχέση με τους 
διατιθέμενους πόρους και η αναλογικότητα της κατανομής των πόρων σε σχέση με τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα και τους τεθέντες στόχους, καθώς και η εναρμόνιση του Προγράμματος με τη Στρατηγική 
Ευρώπη 2020, τις συστάσεις του Συμβουλίου και το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης.

Τα θέματα αυτά εξετάζονται ακροθιγώς διότι κρίσιμες πληροφορίες, όπως το Σχέδιο Δεικτών, το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Προγράμματος, σημαντικά μέτρα του 
Προγράμματος, είτε δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης είτε δόθηκαν 
με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και όχι σε τελική μορφή αφού υπήρχε συνεχής ανάδραση και διορθώσεις. 
Επίσης, η καθυστέρηση στη ροή πληροφόρησης επέδρασε και στην εκπόνηση της ΣΜΠΕ, με άμεσο 
αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτό να περιληφθούν στην ΕΧΑΝΤΕ οι συστάσεις της.

Ουσιαστικά η ΕΧΑΝΤΕ έχει ολοκληρωθεί μόνο ως προς την SWOT και τις ανάγκες ενώ τα υπόλοιπα 
κεφάλαια βρίσκονται σε πρωτόλεια μορφή αφού είναι αδύνατη η ταυτόχρονη σύνταξη των σχετικών 
κεφαλαίων και της αξιολόγησής τους. Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των συστάσεων που παρατίθενται 
στη συνέχεια εστιάζονται σε αυτές τις ενότητες. Η οριστική ΕΧ ΑΝΤΕ του ΠΑΑ θα υποβληθεί με την 
αποδοχή της ΣΜΠΕ και την έγκριση της από την αρμόδια υπηρεσία και αφού μεσολαβήσει ένας εύθετος 
χρόνος από την οριστικοποίηση του συνόλου των κεφαλαίων που συνθέτουν το Πρόγραμμα, ώστε να 
έχει ο Αξιολογητής τον απαραίτητο χρόνο για την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων και όχι 
τμήματος αυτών.
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3.2. Structured table containing the recommendations of the ex-ante evaluation and how they have been 
addressed.

Title (or reference) of the recommendation Category of recommendation Date

Ανάδειξη των διαφορετικών αναγκών των 
εμπλεκόμενων 

The SWOT analysis, needs assessment 07/06/2014

Αναδιατύπωση Αδυναμίας 1, Έκτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Αναδιατύπωση Αδυναμίας 2, Τρίτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Αναδιατύπωση Ευκαιρίας 1, Έκτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Αναδιατύπωση Ευκαιρίας 2, Τέταρτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Αναδιατύπωση Ευκαιρίας 3, Δεύτερης 
Προτεραιότητας

SEA specific recommendations 25/05/2014

Αναδιατύπωση Ευκαιρίας 3, Τέταρτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Αναδιατύπωση Πλεονεκτήματος 8, Πρώτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Αναδιατύπωση της λογικής παρέμβασης του 
Προγράμματος

Construction of the intervention logic 07/06/2014

Αναδιατύπωση των Στόχων του Μέτρου 9 Establishment of targets, distribution of 
financial allocations

08/07/2014

Αναμόρφωση Μέτρου 1 «Δράσεις Μεταφοράς 
Γνώσεων και Ενημέρωσης»

Establishment of targets, distribution of 
financial allocations

08/07/2014

Αναμόρφωση Μέτρου 2 Construction of the intervention logic 08/07/2014

Αναμόρφωση Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε Υλικά 
Στοιχεία του Ενεργητικού»

Establishment of targets, distribution of 
financial allocations

08/07/2014

Αναμόρφωση Στόχου Μέτρου 16 «Συνεργασία» Establishment of targets, distribution of 
financial allocations

08/07/2014

Αναμόρφωση μέτρων Προτεραιότητας 1 Construction of the intervention logic 14/07/2014

Αναμόρφωση μέτρων Προτεραιότητας 2 Establishment of targets, distribution of 14/07/2014
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financial allocations

Αναμόρφωση μέτρων Προτεραιότητας 3 Establishment of targets, distribution of 
financial allocations

08/07/2014

Αναμόρφωση μέτρων Προτεραιότητας 5 Construction of the intervention logic 08/07/2014

Αναμόρφωση μέτρων Προτεραιότητας 6 Construction of the intervention logic 08/07/2014

Αναμόρφωση στρατηγικής Προσχεδίου του 
Προγράμματος

Construction of the intervention logic 08/06/2014

Αναπροσαρμογή της περιγραφής της 
υφιστάμενης κατάστασης 

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Απαλοιφή Αδυναμίας 4, Τρίτης Προτεραιότητας The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Απαλοιφή Αδυναμίας 9, Πρώτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Απαλοιφή Ευκαιρίας 6, Έκτης Προτεραιότητας The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Απαλοιφή Ευκαιρίας 6, Πρώτης Προτεραιότητας The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Απαλοιφή Ευκαιρίας 7, Έκτης Προτεραιότητας The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Απαλοιφή Πλεονεκτήματος 10, Πρώτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Απαλοιφή Πλεονεκτήματος 3, Πρώτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Απαλοιφή Πλεονεκτήματος 9, Πρώτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Απαλοιφή ή μεταφορά Πλεονεκτήματος 6, 
Πρώτης Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Απαλοιφή ή μεταφορά Πλεονεκτήματος 7, 
Πρώτης Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Απαλοιφή και Μεταφορά Απειλής 2, Πέμπτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Αποφυγή επανάληψης Ευκαιριών στο πλαίσιο 
της Τρίτης Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Βελτίωση της παρουσίασης της διαβούλευσης Other 07/06/2014

Διασαφήνιση Μεθόδου Κάλυψης Δαπανών Other 08/07/2014
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Μέτρου 16 «Συνεργασία»

Διερεύνηση προσθήκης επιπλέον δεικτών και 
δεδομένων 

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Ενίσχυση δράσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 9 Construction of the intervention logic 08/07/2014

Επέκταση πεδίου εφαρμογής δράσης 10.1.4 Construction of the intervention logic 08/07/2014

Επίτευξη συνεργειών μεταξύ των μέτρων στην 
περιοχή εστίασης 3α

Construction of the intervention logic 08/07/2014

Επίτευξη συνεργειών μεταξύ των μέτρων των 
περιοχών εστίασης 3α και 6

Construction of the intervention logic 08/07/2014

Επαναδιατύπωση Πλεονεκτήματος 3, Έκτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Επανεξέταση των Δράσεων του Μέτρου 8 Construction of the intervention logic 08/07/2014

Ισόρροπη κατανομή των πόρων στην περιοχή 
εστίασης 3α

Establishment of targets, distribution of 
financial allocations

08/07/2014

Ισόρροπη κατανομή των πόρων στις 
προτεραιότητες 4 και 5

Establishment of targets, distribution of 
financial allocations

08/07/2014

Καλύτερη τεκμηρίωση Αδυναμίας 5, Τρίτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Κατανομή πόρων στις Προτεραιότητες και τα 
μέτρα του Προγράμματος

Establishment of targets, distribution of 
financial allocations

25/05/2014

Κλαδική και Χωρική Εξειδίκευση του Μέτρου 
16 «Συνεργασία»

Construction of the intervention logic 08/07/2014

Μεταφορά Αδυναμίας 10, Δεύτερης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Μεταφορά Αδυναμίας 3, Έκτης Προτεραιότητας The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Μεταφορά Αδυναμίας 3, Τέταρτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Μεταφορά Αδυναμίας 9, Δεύτερης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Μεταφορά Απειλής 2, Πρώτης Προτεραιότητας The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Μεταφορά Ευκαιρίας 2 και 3, Έκτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014
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Μεταφορά Ευκαιρίας 4, Τρίτης Προτεραιότητας The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Μεταφορά Ευκαιρίας 5, Δεύτερης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Μεταφορά Ευκαιρίας 5, Πρώτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Μεταφορά Ευκαιρίας 7, Δεύτερης 
Προτεριαότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Μεταφορά Πλεονεκτήματος 1, Πρώτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Μεταφορά Πλεονεκτήματος 2, Πέμπτης 
Προτεραιότητας

SEA specific recommendations 07/04/2014

Μεταφορά Πλεονεκτήματος 4, Έκτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Μεταφορά Πλεονεκτήματος 4, Πρώτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Μεταφορά Πλεονεκτήματος 4, Τρίτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Μεταφορά Πλεονεκτήματος 5, Δεύτερης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Μεταφορά Πλεονεκτήματος 5, Πρώτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Μεταφορά Πλεονεκτήματος 5, Τρίτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Μεταφορά Πλεονεκτήματος 6, Δεύτερης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Μεταφορά ή αναδιατύπωση Ευκαιρίας 1, 
Δεύτερης Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά και ειδικά 
μειονεκτήματα

Construction of the intervention logic 08/07/2014

Προσθήκη Αδυναμίας στη Δεύτερη 
Προτεραιότητα

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Προσθήκη Απειλής στην Έκτη Προτεραιότητα The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Προσθήκη Απειλής στην Δεύτερη The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014
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Προτεραιότητα

Προσθήκη Απειλής στην Τέταρτη 
Προτεραιότητα

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Προσθήκη Ευκαιρίας στην Πέμπτη 
Προτεραιότητα

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Προϋποθέσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού Programme implementing 
arrangements

08/07/2014

Σαφέστερη διατύπωση των Στόχων του Μέτρου 
8

Construction of the intervention logic 08/07/2014

Συμβολή του Προγράμματος Other 14/07/2014

Συμπλήρωση Αναφοράς στο Μέτρο 16 
«Συνεργασία»

Construction of the intervention logic 08/07/2014

Συμπλήρωση των υπομέτρων στο Μέτρο 12 Establishment of targets, distribution of 
financial allocations

08/07/2014

Συνέργεια του Μέτρου 16 «Συνεργασία» με 
άλλες Δράσεις

Construction of the intervention logic 08/07/2014

Συνεκτίμηση διδαγμάτων από προηγούμενες 
παρεμβάσεις ΠΑΑ

Other 07/06/2014

Σύμπτυξη Αδυναμιών  7 και 8, Δεύτερης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Σύμπτυξη Πλεονεκτημάτων 4 και 5, Τέταρτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Σύμπτυξη κειμένου λογικής παρέμβασης του 
Προγράμματος

Construction of the intervention logic 07/06/2014

Τεκμηρίωση Αδυναμίας 2, Πρώτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Τεκμηρίωση Πλεονεκτήματος 5, Έκτης 
Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 07/04/2014

Τεκμηρίωση και Αναδιατύπωση Αδυναμίας 5, 
Έκτης Προτεραιότητας

The SWOT analysis, needs assessment 25/05/2014

Τελική διατύπωση αναγκών The SWOT analysis, needs assessment 07/06/2014
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3.2.1. Ανάδειξη των διαφορετικών αναγκών των εμπλεκόμενων 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/06/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Εάν δεν υιοθετηθεί η προηγούμενη σύσταση του Αξιολογητή, συστήνεται να βελτιωθεί η ανάδειξη της 
στόχευσης των Αναγκών 1γ, 1στ, 3, 5α, 5γ, 7α, 7γ και 10α, οι οποίες εξειδικεύονται στο Προσχέδιο του 
Προγράμματος.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση  δεν χρειάσθηκε να γίνει  αποδεκτή  διότι τροποποιήθηκαν οι ανάγκες

3.2.2. Αναδιατύπωση Αδυναμίας 1, Έκτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Προτείνεται η αναδιατύπωση της Αδυναμίας “Υστέρηση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ως 
προς τους βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως το κατά κεφαλή προϊόν “ και η αναφορά στο σύνολο των 
αγροτικών περιοχών και όχι μόνο των ορεινών και νησιωτικών.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.3. Αναδιατύπωση Αδυναμίας 2, Τρίτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συστήνει να αναδιατυπωθεί η Αδυναμία ως εξής «Μειωμένη προσφορά και ζήτηση της 
ιδιωτικής ασφάλειας της γεωργικής παραγωγής».
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How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.4. Αναδιατύπωση Ευκαιρίας 1, Έκτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Συστήνεται αναδιατύπωση της Ευκαιρίας “Βελτίωση της προσβασιμότητας και οι περιοχές της 
υπαίθρου” ως «Βελτίωση της προσβασιμότητας στις περιοχές της υπαίθρου».

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.5. Αναδιατύπωση Ευκαιρίας 2, Τέταρτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής θεωρεί ότι η τήρηση μιας κανονιστικής υποχρέωσης δεν μπορεί να εκληφθεί ως Ευκαιρία 
και ως εκ τούτου απαιτείται αναδιατύπωση της Ευκαιρίας “Δημιουργία προϋποθέσεων για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων – Οδηγία πλαίσιο για τα νερά, 2000/60/ΕΚ”.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.6. Αναδιατύπωση Ευκαιρίας 3, Δεύτερης Προτεραιότητας

Category of recommendation: SEA specific recommendations

Date: 25/05/2014
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Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης δεν συμφωνεί με την Ευκαιρία “Τα νέα εργαλεία εγγυοδοσίας και 
διαχείρισης κινδύνων μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα ρευστότητας”, αφού για τα εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνου δεν υπάρχει καμία εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τους, παράμετρος 
που καθιστά εξαιρετικά αβέβαιο τον χρόνο εφαρμογής τους. Ο Σύμβουλος συστήνει την αναδιατύπωση 
της Ευκαιρίας με την έμφαση να αποδίδεται στη βελτίωση των μακροοικονομικών επιδόσεων της χώρας 
η οποία αναμένεται να διευκολύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως επίσης και η επιτυχής 
αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση της 
παροχής ρευστότητας. Η διαχείριση κινδύνων εμπίπτει στην Τρίτη Προτεραιότητα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.7. Αναδιατύπωση Ευκαιρίας 3, Τέταρτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Στο σχέδιο Προγράμματος προστέθηκε η Ευκαιρία “Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 
περιβάλλοντος”, αλλά δεν υπάρχει τεκμηρίωση. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως Ευκαιρία η ιδιαίτερη 
βαρύτητα που δίδεται πλέον μέσω της προσέγγισης στην ευαισθητοποίηση των τοπικών πληθυσμών. 
Συστήνεται να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως «Η έμφαση που αποδίδει η στρατηγική ΕΥΡΏΠΗ 2020 
και οι Εθνικές Πολιτικές στην προστασία του περιβάλλοντος».

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.8. Αναδιατύπωση Πλεονεκτήματος 8, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation
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Ο Αξιολογητής θεωρεί ότι η πρόοδος που έχει επιτελεστεί τα τελευταία χρόνια για την αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου και την ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης της γεωργίας, αντιστοιχεί στην ανάπτυξη 
θεσμικών εργαλείων. Κατά συνέπεια, συστήνεται η αναδιατύπωση του Πλεονεκτήματος “Πρόσφατη 
ανάπτυξη υποδομών για την ορθολογική διαχείριση της ελληνικής γεωργίας” ως «Πρόσφατη ανάπτυξη 
θεσμικών εργαλείων για την ορθολογική διαχείριση της ελληνικής γεωργίας»

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.9. Αναδιατύπωση της λογικής παρέμβασης του Προγράμματος

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 07/06/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Συστήνεται η αναδιατύπωση των ανωτέρω ως εξής:

• Σ Σ στόχος 1Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα 

o (ΕΕ)1.1Δημιουργία ισχυρού ανταγωνιστικού αγρο-διατροφικού συστήματος, μέσω 
επιχειρηματικότητας, καινοτομίας,δημιουργίας διατήρησης βιώσιμων θέσεων εργασίας 

 ΕΣ1Ανταγωνιστική παραγωγή αγροτικών προϊόντων-τροφίμων

 ΕΣ2 Αναβάθμιση ανθρώπινου κεφαλαίου

 ΕΣ3 Ενίσχυση αλυσίδας αξίας αγρο-διατροφικών  προϊόντων

o ΕΕ1.2Ολοκληρωμένη διαχείριση  φυσικών πόρων,περιβάλλοντος, κλίματος στην ύπαιθρο. 

 ΕΣ1Προστασία, διαχείριση φυσικών πόρων & βιοποικιλότητας σε γεωργία & δάση

 ΕΣ2Μετριασμός - προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή

•  ΣΣ 2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών 

o ΕΕ21Δημιουργία Βιώσιμων & Πολυ-λειτουργικών Αγροτικών περιοχών» 

 ΕΣ1Παροχή βασικών υπηρεσιών-ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο

 ΕΣ2Διαφοροποίηση οικονομικής βάσης και δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
στην ύπαιθρο

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση  έγινε  εν μέρει αποδεκτή
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3.2.10. Αναδιατύπωση των Στόχων του Μέτρου 9

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Date: 08/07/2014

Topic: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Description of the recommendation

Συστήνεται αναδιατύπωση των στόχων ως εξής:

1.         Την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, ιδιαίτερα:

• την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών μελών των ομάδων και 
οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς·

• την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας 
προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων

2.         Την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης, στην παραγωγή και εμπορία, και στις τοπικές 
αγορές

3.         Τη διεύρυνση του αριθμού των πιθανών αγοραστών

4.         τη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών

5.         Τη μείωση του, ανά παραγωγό, κόστους των συλλογικών επενδύσεων

6.         Τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή ιδίως σε σχέση με τη 
συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων

7.         Άλλες δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η 
διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας».

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.11. Αναμόρφωση Μέτρου 1 «Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και Ενημέρωσης»

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Date: 08/07/2014

Topic: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Description of the recommendation

1. Διατύπωση πρώτου στόχου:
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«Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού (ιδιαίτερα νέου), που απασχολείται στη γεωργία, τα τρόφιμα και τη 
δασοπονία, των διαχειριστών γης και στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.»

2. Συστήνεται η προσθήκη των παρακάτω στην περιγραφή του Μέτρου:

α) Η διεύρυνση της εμβέλειας και της θεματολογίας μεταφοράς γνώσεων/ενημέρωσης των γεωργών, σε 
επιπλέον τομείς και ιδιαίτερα σε αυτούς που αφορούν την επιχειρηματικότητα-ανταγωνιστικότητα

β) Η δημιουργία δικτύου πρότυπων εγκαταστάσεων επιδεικτικών αγρών, με σκοπό την πρακτική άσκηση 
και την επίδειξη καινοτομιών/ άριστων πρακτικών.

γ) Η θεματολογία κατάρτισης για τους δικαιούχους εκτός γεωργίας (σε συνέργεια με ΕΚΤ), να 
περιλαμβάνει και εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα.

Ο αξιολογητής συστήνει την σχετική αναμόρφωση στη περιγραφή του Μέτρου.  

3. Συστήνεται να διασαφηνισθεί, πως θα διασυνδεθούν οι πάροχοι εκπαίδευσης, με τα πρόσφατα 
αποτελέσματα της έρευνας

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.12. Αναμόρφωση Μέτρου 2

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

 

1.Συστήνεται η απαλοιφή από την νομική βάση του μέτρου, η αναφορά στο Άρθρο 3 της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης. Το άρθρο 3 αφορά τα Προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές 
και δασικές εκμεταλλεύσεις, που δεν έχουν σχέση με το Μέτρο.

2.Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Μέτρου συστήνεται να υπάρξει στοχοθέτηση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που θα λαμβάνουν συμβουλές. Οι κατηγορίες κατά 
προτεραιότητα προτείνονται ως εξής: α) όσες ενταχθούν στο Μέτρο του άρθρου 19 «Ανάπτυξη 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων», ανεξαρτήτως μεγέθους β) όσες ενταχθούν στο Μέτρο 4 
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ανεξαρτήτως μεγέθους και γ) οι γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις με οικονομικό μέγεθος άνω των 8.000 ευρώ S.O.

3. Η λογική της παρέμβασης της Δράσης 2 είναι ασαφής. Οι διαμεσολαβητές καινοτομίας μπορούν να 
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χρηματοδοτηθούν από το Μέτρο 16 ή την τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ. Συστήνεται η απαλοιφή της 
δράσης.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.13. Αναμόρφωση Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού»

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Date: 08/07/2014

Topic: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Description of the recommendation

Συστήνονται τα ακόλουθα:

1.         Να περιληφθούν στους  δικαιούχους  του υπομέτρου 4.1 «Επενδύσεις για τη βελτίωση των 
επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και νομικά πρόσωπα για την 
υλοποίηση ατομικών επενδύσεων (και όχι μόνον συλλογικών επενδύσεων).

2.         Να αποσαφηνισθεί ότι η εφαρμογή της Δράσης 4.3.5. « Κτηνοτροφικά Πάρκα» αφορά το σύνολο 
των αγροτικών περιοχών της χώρας (και όχι μόνον τις ορεινές περιοχές). Η πίεση για μετεγκατάσταση 
υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων ή για εγκατάσταση νέων, υφίσταται στο σύνολο της χώρας.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.14. Αναμόρφωση Στόχου Μέτρου 16 «Συνεργασία»

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Date: 08/07/2014

Topic: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συστήνει την αναδιατύπωση του στόχου του μέτρου ως εξής: «Αντιμετώπιση των 
εμποδίων που θέτουν, για την ενσωμάτωση  καινοτόμων δράσεων στην παραγωγική διαδικασία, στην 
επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην διευκόλυνση της χρήσης βιομάζας, το μικρό μέγεθος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού και  δασικού τομέα, το 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων, η έλλειψη κουλτούρας καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές καθώς και η έλλειψη δεσμών μεταξύ της έρευνας και των  
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γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ΜΜΕ επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές».

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.15. Αναμόρφωση μέτρων Προτεραιότητας 1

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 14/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Περιγραφή:

Προτεραιότητα 1Α:

• Ο στόχος «όλοι οι δικαιούχοι γεωργοί να έχουν κάνει χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών πολύ 
ευρύτερες από την πολλαπλή συμμόρφωση» κρίνεται ανεδαφικός. Συστήνεται η οριοθέτηση του 
στόχου με βάση το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και τον παραγωγικό τους προσανατολισμό (π.χ. 
εξαγωγές, κτηνοτροφία, κλπ.).

• Ο στόχος «όλες οι ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες γνώσης και πληροφόρησης» κρίνεται 
ανεδαφικός εκτός και έαν μπορεί να αξιοποιηθεί η επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων. 
Συστήνεται η αναθεώρησή του

• Οι επιμέρους στόχοι που αφορούν την υιοθέτηση και προώθηση της καινοτομίας αντιστοιχούν 
στο πεδίο δράσης του ΕΤΠΑ. Συστήνεται η απαλοιφή τους.

• Η τυπική εκπαίδευση δεν αποτελεί πεδίο δράσης του ΕΓΤΑΑ. Συστήνεται η απαλοιφή της.

Προτεραιότητα 1Β:

• Συστήνεται διακριτή στοχοθέτηση για τις αγροτικές περιοχές.

• Συστήνεται η διαγραφή του Μέτρου 16.7

Προτεραιότητα 1Γ:

• Συστήνεται η επανεξέταση των στόχων (αριθμός αγροτών).

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση    έγινε   αποδεκτή τροποποιήθηκε το indicator plan
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3.2.16. Αναμόρφωση μέτρων Προτεραιότητας 2

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Date: 14/07/2014

Topic: Establishment of Targets

Description of the recommendation

Περιγραφή:

Προτεραιότητα 2Α:

• Συστήνεται η επανεξέταση του μακροπρόθεσμου στόχου που αφορά της μέση παραγωγικότητα 
της εργασίας στην βιομηχανία τροφίμων.

• Συστήνεται να τονισθεί η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων.

• Η διατύπωση για το ζήτημα της αύξησης του οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων 
κρίνεται ως μη ρεαλιστική. Συστήνεται η επικέντρωση σε στόχους όπως η αναδιάρθρωση σε 
εντατικά παραγωγικά συστήματα και σε συστήματα υψηλής προστιθέμενης αξίας και γενικότερα 
στη βελτίωση της παραγωγικότητας (π.χ. στην κτηνοτροφία, κτηνοτροφικά πάρκα, χρήση 
βοσκοτόπων/αναχλόαση, κλπ.).

• Συστήνεται να επανεξετασθεί η τιμή βάσης που αφορά τον αριθμό των αγροτικών νοικοκυριών.

Προτεραιότητα 2Β:

• Συστήνεται οι στόχοι να διατυπωθούν ως συνάρτηση της αντίστοιχης χρηματοδότησης.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση    έγινε  εν μέρει  αποδεκτή τροποποιήθηκε το indicator plan

3.2.17. Αναμόρφωση μέτρων Προτεραιότητας 3

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Date: 08/07/2014

Topic: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Description of the recommendation

Περιγραφή:

Προτεραιότητα 3Α:

• Συστήνεται η επανεξέταση των μακροπρόθεσμων στόχων καθώς και των άρθρων 17 και 20 
(Μέτρα).
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• Δεν συνίσταται αναφορά σε ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο.

• Στόχοι: η χρήση συγκεκριμένου Κοινού Δείκτη είναι υποχρεωτική.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.18. Αναμόρφωση μέτρων Προτεραιότητας 5

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Περιγραφή:

Προτεραιότητα 5Β:

• Η αξιοποίηση του αργούντος ενεργειακού δυναμικού της χώρας κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη 
λόγω και της περιορισμένης εμβέλειας του σχετικού Μέτρου. Συστήνεται η επανεξέτασή της.

• Συστήνεται η επανεξέταση της αξιοποίησης του Άρθρου 20.

• Στόχοι: Για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πολύ πιο χρήσιμες θα 
είναι η μειωμένη κατεργασία εδάφους, αμειψισπορές, χλωρή λίπανση, αναχλόαση βοσκότοπων 
αντί παραγωγή κτηνοτροφικών χονδροειδών ζωοτροφών. Συστήνεται η εξέταση των παραπάνω.

Προτεραιότητα 5Δ:

• Μακροπρόθεσμοι Στόχοι: Συστήνεται να συμπεριληφθούν αναφορές σε ζητήματα όπως μειωμένη 
κατεργασία εδάφους, αμειψισπορές, χλωρή λίπανση, αναχλόαση βοσκοτόπων αντί παράγωγη 
κτηνοτροφικών χονδροειδών ζωοτροφών.

• Συστήνεται αναφορά στη χλωρή λίπανση και στους τεχνικούς λειμώνες.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.19. Αναμόρφωση μέτρων Προτεραιότητας 6

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014
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Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Περιγραφή:

Προτεραιότητα 6Α:

• Συστήνεται η επανεξέταση της αξιοποίησης του Άρθρου 21.

• Συνδυασμός και αιτιολόγηση των μέτρων: τα αναφερόμενα στις δυο τελευταίες παραγράφους 
αποτελούν επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ. Συστήνεται η απαλοιφή τους.

• Στόχοι: το αναφερόμενο μικτό μέσο κόστος ανά θέση εργασίας είναι υπερβολικά υψηλό (100.000 
Ευρώ). Συστήνεται επανεξέταση

Προτεραιότητα 6Β:

• Συστήνεται η επανεξέταση της τιμής του μακροπρόθεσμου στόχου.

• Συνδυασμός και αιτιολόγηση των μέτρων: τα αναφερόμενα στην προσέγγιση LEADER-CLLD 
δεν ισχύουν. Συστήνεται η απαλοιφή τους.

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.20. Αναμόρφωση στρατηγικής Προσχεδίου του Προγράμματος

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/06/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί η προηγούμενη σύσταση, συστήνονται τα ακόλουθα σχετικά μέ όσα 
εξειδικεύονται στο Προσχέδιο του Προγράμματος:

• Να τονισθεί ιδιαίτερα το ζήτημα των οικονομικών επιδόσεων του αγροδιατροφικού τομέα. 
Επίσης συστήνεται η ενσωμάτωση του Στόχου για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον 
Στρατηγικό Στόχο 2.

• Να τονισθούν κατευθύνσεις όπως η αλλαγή της σύνθεσης της παραγωγής (κηπευτικά, προϊόντα 
με εξαγωγικό προσανατολισμό), οι οικονομίες κλίμακας, η τυποποίηση, η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας και η αύξηση της παραγωγικότητας στην κτηνοτροφία.

• Οι αναφορές στους νέους επιχειρηματίες συστήνεται να ενσωματωθούν στον Στρατηγικό Στόχο 
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2.

• Συστήνεται εντατικοποίηση των δράσεων συντονισμού με το ΕΚΤ για να αποφευχθούν είτε 
επικαλύψεις είτε ασυνέχειες και κενά σε ό,τι αφορά τα θέματα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και 
κοινωνικής ένταξης.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση  έγινε  εν μέρει αποδεκτή

3.2.21. Αναπροσαρμογή της περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Το υφιστάμενο περιεχόμενο της περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης δεν εξυπηρετεί και δεν είναι 
συμβατό με το προσδιοριζόμενο από το Υπόδειγμα αντίστοιχο κεφάλαιο του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 – 2020 που ορίζει συγκεκριμένο μέγεθος (οκτώ σελίδες για την περιγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης και δώδεκα συνολικά σελίδες για την SWOT ανάλυση). Συστήνεται η τήρηση 
της υφιστάμενης δομής (Προτεραιότητα – Περιοχή Εστίασης) με υποχρεωτική αναφορά στους Δείκτες 
Κοινού Πλαισίου, όπως επίσης και η διακριτή προσθήκη ειδικών δεικτών με βάση τους οποίους θα 
αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας (φυτική, ζωική 
παραγωγή, δάση,) η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και οι αγροτικές περιοχές. Επίσης 
επισημαίνεται ότι η επιλογή των ειδικών δεικτών σχετίζεται, με την προσθήκη επιμέρους ειδικών στόχων 
και ως εκ τούτου δημιουργεί υποχρεώσεις παρακολούθησης και κατά συνέπεια διασφάλισης «στατιστικά 
επικυρωμένων» δεδομένων.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή και τροποιήθηκε το σχετικό κεφαλαιο με βάση τις συστάσεις

3.2.22. Απαλοιφή Αδυναμίας 4, Τρίτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής δεν συμφωνεί με τη διατύπωση της Αδυναμίας “Χαμηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης 
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και εφαρμογών”, η οποία σχολιάστηκε στο πλαίσιο της 2ης Προτεραιότητας. Συστήνεται η απαλοιφή της 
από την παρούσα προτεραιότητα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.23. Απαλοιφή Αδυναμίας 9, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής θεωρεί ότι η αδυναμία “Χαμηλός βαθμός μεταφοράς τεχνολογίας, κατοχύρωσης 
ευρεσιτεχνιών και παραγωγής και εξαγωγής νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών” είναι το 
συνδυαστικό αποτέλεσμα των αδυναμιών 1-4 και όχι αυτοτελής αδυναμία ως εκ τούτου προτείνεται η 
απαλοιφή της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.24. Απαλοιφή Ευκαιρίας 6, Έκτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Υπάρχει αντίφαση της Ευκαιρίας “Ανάπτυξη υποδομών μέσω των προηγούμενων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων” με την Αδυναμία 5 της 6ης Προτεραιότητας και επικάλυψη με την πρώτη Ευκαιρία. 
Συστήνεται η απαλοιφή της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot
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3.2.25. Απαλοιφή Ευκαιρίας 6, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής δεν συμφωνεί με τη διατύπωση της Ευκαιρίας “Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ ως 
καινοτόμων υποδομών για την προαγωγή της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης και την βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό και παραγωγικό χάρτη”, αφού η 
ανάπτυξη των υποδομών ΑΠΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καινοτομία. Συστήνεται η απαλοιφή της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.26. Απαλοιφή Ευκαιρίας 7, Έκτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Η Ευκαιρία «Συλλογικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και πολιτών για τον καθορισμό της 
αναπτυξιακής πολιτικής” ταυτίζεται με το πρώτο πλεονέκτημα της Έκτης Προτεραιότητας. Συστήνεται η 
απαλοιφή της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.27. Απαλοιφή Πλεονεκτήματος 10, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής δεν συμφωνεί με την εξειδίκευση του Πλεονεκτήματος “Συνεχής διάδοση και 
αυξανόμενη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που ευνοούν την 
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προώθηση καινοτόμων μέτρων και την μεταφορά γνώσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
ενίσχυση της αγροτικής παραγωγικότητας και βιωσιμότητας”, λόγω έλλειψη στοιχείων σχετικών με την 
αγροτική οικονομία, καθώς και επικαιροποιημένων στοιχείων για τις αγροτικές περιοχές. Συστήνεται η 
απαλοιφή του.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.28. Απαλοιφή Πλεονεκτήματος 3, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Η εξειδίκευση του Πλεονεκτήματος “Σημαντικός βαθμός χρήσης και εισαγωγής καινοτόμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ως αποτέλεσμα των Κοινοτικών 
Πλαισίων Στήριξης” δεν βρίσκει σύμφωνο τον Αξιολογητή. Και αυτό γιατί παρά τις τάσεις σταδιακής 
ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των πρακτικών που συνδέονται με την εκπαίδευση 
και την μεταφορά τεχνογνωσίας στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και στο δημόσιο τομέα, 
η σχετική δαπάνη για τον αγροτικό τομέα και τα τρόφιμα (αλλά και γενικότερα) έχει τάσεις σημαντικής 
μείωσης. Επίσης, η απογοητευτική επίδοση της χώρας στον εν λόγω τομέα, αντανακλάται σε όρους 
ανταγωνιστικότητας. Προτείνεται η απαλοιφή του Πλεονεκτήματος.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.29. Απαλοιφή Πλεονεκτήματος 9, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής δεν μπορεί να συμφωνήσει με την εξειδίκευση του Πλεονεκτήματος “Πρόσφατη 
υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και μελετητικών δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
δασοπονίας και τη διαχείριση των ελληνικών δασικών πόρων”, καθότι δεν θεωρεί ότι αυτό 
τεκμηριώνεται επαρκώς από τα στοιχεία και συστήνει την απαλοιφή του.
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How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.30. Απαλοιφή ή μεταφορά Πλεονεκτήματος 6, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής δεν συμφωνεί με την εξειδίκευση του Πλεονεκτήματος “Σημαντική ελληνική παρουσία 
στο χώρο των επιστημονικών δημοσιεύσεων (πάνω από το Μ.Ο. της ΕΕ)” για τον πρωτογενή τομέα. Δεν 
προκύπτει η συσχέτιση των επιστημονικών δημοσιεύσεων με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
δεδομένου ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην απουσία διασύνδεσης μεταξύ Ε-Τ-Κ και οικονομίας. 
Συστήνεται είτε η απαλοιφή του πλεονεκτήματος είτε η μεταφορά του ως ευκαιρία στη σχετική ενότητα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.31. Απαλοιφή ή μεταφορά Πλεονεκτήματος 7, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συμφωνεί εν μέρει με τη διατύπωση του Πλεονεκτήματος “Υψηλό ποσοστό 
επιχειρήσεων που έχουν εισάγει μη τεχνολογικές καινοτομίες και δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, 
αφού παρά την ενθαρρυντική αύξηση στην ενσωμάτωση μη τεχνολογικών καινοτόμων υπηρεσιών, 
προϊόντων και διαδικασιών από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και δικτύων και 
καινοτόμων μορφών συνεργασίας μικρομεσαίων επιχειρηματικών φορέων, οι σχετικοί δείκτες 
εμφανίζουν υστέρηση της χώρας σε σχέση με τον Κοινοτικό μέσο όρο. Συστήνεται η απαλοιφή του 
πλεονεκτήματος είτε η μεταφορά του ως ευκαιρία στη σχετική ενότητα

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account
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Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.32. Απαλοιφή και Μεταφορά Απειλής 2, Πέμπτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Συστήνεται η απαλοιφή της Απειλής «Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών και πλημμυρών» και η μεταφορά 
της στην 4η Προτεραιότητα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.33. Αποφυγή επανάληψης Ευκαιριών στο πλαίσιο της Τρίτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Περιγραφή: Ο Αξιολογητής συστήνει την αποφυγή της επανάληψης Ευκαιριών που έχουν αναφερθεί σε 
άλλες Προτεραιότητες. Συστήνει να παραμείνουν μόνο οι ακόλουθες:

• Ευκαιρία 1: Τα νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και κυρίως διαχείρισης τιμών αγροτικών 
προϊόντων και χρηματοοικονομικών κινδύνων

• Ευκαιρία 2: Αυξανόμενη προσφορά και ζήτηση για βιολογικά και υγιεινά προϊόντα

• Ευκαιρία 3: Νέα εργαλεία υποστήριξης των παραγωγών, πληροφόρησης και διασύνδεσης

• Ευκαιρία 4: Διασύνδεση τουρισμού με τη μαγειρική και πολιτιστική παράδοση και τα τοπικά 
αγροτικά προϊόντα

• Ευκαιρία 5: Διαφαινόμενη επιστροφή νέων στη γεωργία

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot
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3.2.34. Βελτίωση της παρουσίασης της διαβούλευσης

Category of recommendation: Other

Date: 07/06/2014

Topic: Other

Description of the recommendation

Συστήνεται να υπάρξει παρουσίαση των διαδικασιών διαβούλευσης που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης και ανάδειξη του βαθμού πληρότητάς τους.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση  έγινε αποδεκτή και  θα υπάρξει αναλυτική περιγραφή στο σχετικό κεφάλαιο του ΠΑΑ

3.2.35. Διασαφήνιση Μεθόδου Κάλυψης Δαπανών Μέτρου 16 «Συνεργασία»

Category of recommendation: Other

Date: 08/07/2014

Topic: Other

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής διαπιστώνει ασάφεια ως προς τη μέθοδο κάλυψης των δαπανών των δράσεων του 
μέτρου. Αναφέρονται οι δυο επιλογές:

1.Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί το μέτρο για να καλύψει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας, ενώ 
να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα ή/και άλλες πηγές χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι άμεσες 
δαπάνες.

2. Η δεύτερη επιλογή είναι να καλυφθούν όλες οι δαπάνες (συνεργασίας και άμεσες) μέσω του μέτρου 
«Συνεργασία».

Όμως πουθενά δεν προσδιορίζεται ποια μέθοδος κάλυψη δαπανών θα επιλεγεί σε κάθε δράση. Ο 
Αξιολογητής συστήνει επιλογή και σαφή προσδιορισμό της μεθόδου κάλυψης των δαπανών, για κάθε 
δράση.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία
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3.2.36. Διερεύνηση προσθήκης επιπλέον δεικτών και δεδομένων 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης προτείνει να διερευνηθεί η δυνατότητα προσθήκης των κατωτέρω ειδικών 
δεικτών που σχετίζονται με τα ακόλουθα  :

• το βαθμό υστέρησης της χώρας και την εξέλιξή του στην παραγωγή ζωοτροφών,

• την εξέλιξη των εισαγωγών γάλακτος,

• την παραγωγή, την αξία παραγωγής και την επιπλέον τιμή που διεκδικούν τα προϊόντα ποιότητας,

• την τεχνολογική αναβάθμιση της βιομηχανίας τροφίμων,

• την ανεπάρκεια υδατικών πόρων σε χωρικό επίπεδο,

• τη σύγκριση χρήσης αζώτου και φωσφόρου στη χώρα σε σχέση με τον μέσο Κοινοτικό όρο,

• τη χρήση ΤΠΕ σε επίπεδο αγροτικής οικονομίας,

• το μορφωτικό επίπεδο των αγροτών ή το μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων στον 
πρωτογενή τομέα,

• τη μέση παραγωγικότητα της εργασίας στην αγροτική δραστηριότητα ανά περιοχή ή περιφέρεια,

• πρόσφατα στοιχεία για τον τομέα των δασών,

• αναλυτικά στοιχεία αλλά και περιφερειακά δεδομένα για την βιομηχανία τροφίμων.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση ελήφθη υπόψη και έγινε προσπαθεια διερεύνησης πιθανών πηγών που θα  παρέχουν 
αξιόπιστα στοιχεία

3.2.37. Ενίσχυση δράσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 9

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Η στόχευση του Μέτρου 9 είναι πολύπλευρη, κάτι που φαίνεται και στο περιεχόμενο των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ). Στην πραγματικότητα, τα ΕΠ περιλαμβάνουν έναν ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό δράσεων, που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ομάδων ή οργανώσεων 
παραγωγών (ΟΠ), την προώθηση των προϊόντων στην αγορά, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και τη 
διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. Καθώς το Μέτρο φιλοδοξεί να συμβάλλει στη δημιουργία 
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ΟΠ και σε άλλους τομείς, εκτός των οπωροκηπευτικών, και με δεδομένη τη μέχρι σήμερα εμπειρία 
(όπου εκτός από τα θετικά σημεία φαίνεται να απουσιάζει από τα ΕΠ του τομέα των οπωροκηπευτικών η 
διάθεση για καινοτομία, έρευνα και εκπαίδευση), συστήνεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση 
δράσεων εμψύχωσης και υποστήριξης, που σχετίζονται με τη σύσταση ΟΠ, τη σύνταξη του ΕΠ και την 
ενεργό συμμετοχή των ΟΠ στις προαναφερθείσες δράσεις.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.38. Επέκταση πεδίου εφαρμογής δράσης 10.1.4

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Ο Aξιολογητής συστήνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της δράσης σε όλη τη χώρα όπου 
υπάρχουν υποβαθμισμένοι βοσκότοποι ή/και σε υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας κτηνοτροφικά 
συστήματα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.39. Επίτευξη συνεργειών μεταξύ των μέτρων στην περιοχή εστίασης 3α

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Συστήνεται η αναμόρφωση της διατύπωσης του Μέτρου 4.2.1. Μεταποίηση και εμπορία με τελικό 
προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν), με σαφείς αναφορές στην ενίσχυση εφαρμογής 
συστημάτων ποιότητας στη μεταποίηση, επεξεργασία αλλά και χρήση προϊόντων που προέρχονται από 
«επώνυμα» γεωργικά  προϊόντα  έτσι ώστε να ενισχυθεί η συνεκτικότητα του ΠΑΑ και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν συνέργειες μεταξύ των μέτρων 4.2.1 και 3.1. «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα 
ποιότητας».
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How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.40. Επίτευξη συνεργειών μεταξύ των μέτρων των περιοχών εστίασης 3α και 6

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συστήνει τη διασύνδεση του υπομέτρου 3.2. «Στήριξη για δραστηριότητες 
πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά» 
με τα υπομέτρα 16.2. «Πιλοτικά έργα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών», 16.3 «Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων 
εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων…» καθώς και 16.4 «Στήριξη για συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων 
εφοδιασμού και των τοπικών αγορών, καθώς και στήριξη για σχετικές δραστηριότητες προώθησης σε 
τοπικό πλαίσιο».

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.41. Επαναδιατύπωση Πλεονεκτήματος 3, Έκτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συμφωνεί με την εξειδίκευση του Πλεονεκτήματος “Παραγωγή προϊόντων που 
συνθέτουν τη Μεσογειακή Διατροφή”, το οποίο σχολιάστηκε στο πλαίσιο της 2ης Προτεραιότητας. 
Ωστόσο συστήνεται να επαναδιατυπωθεί και να συνδεθεί με τη δυνατότητα εμπλουτισμού του 
τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τουρισμού της υπαίθρου .

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot



43

3.2.42. Επανεξέταση των Δράσεων του Μέτρου 8

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Στη γενική περιγραφή του Μέτρου 8 (ενότητα 8.2.2), αλλά και στα επόμενα πιό αναλυτικά τμήματα του 
κειμένου, περιλαμβάνονται πέντε συνολικά Δράσεις, με κωδικούς αριθμούς: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 και 8.6. 
Προφανώς, απουσιάζει η Δράση με αριθμό 8.5, που σημαίνει ότι: είτε οι Δράσεις είναι συνολικά πέντε, 
οπότε η 8.6 θα έπρεπε να έχει κωδικό 8.5, είτε οι Δράσεις είναι συνολικά έξι, οπότε θα πρέπει να 
προστεθεί μία ακόμα με κωδικό 8.5 και οι υπόλοιπες να παραμείνουν ως έχουν. Συστήνεται η 
αναπροσαρμογή του κειμένου.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.43. Ισόρροπη κατανομή των πόρων στην περιοχή εστίασης 3α

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Date: 08/07/2014

Topic: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Description of the recommendation

Αναλύοντας τον πίνακα κατανομής των πόρων προκύπτει ότι για την επίτευξη προόδου στην περιοχή 
εστίασης 3α «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή 
τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας»  το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην 
ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Συστήνεται η 
αύξηση των πόρων που συμβάλλουν στην Προτεραιότητα. 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.44. Ισόρροπη κατανομή των πόρων στις προτεραιότητες 4 και 5

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Date: 08/07/2014

Topic: Establishment of targets, distribution of financial allocations
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Description of the recommendation

Αναλύοντας τον πίνακα κατανομής των πόρων προκύπτει ότι το βάρος που αποδίδεται στην ενίσχυση 
της βιολογικής γεωργίας (Μέτρο 11) είναι δυσανάλογα μεγάλο, το διπλάσιο, σε σχέση με τους πόρους 
που σχεδιάζονται να δοθούν στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (μέτρο 10). Υπάρχει προβληματισμός σε 
σχέση με την απορρόφηση,  όταν μάλιστα τα ποσά των ενισχύσεων για την βιολογική γεωργία (ειδικά 
στην περίπτωση της συνέχισης της δραστηριότητας) προβλέπεται να μην είναι το ίδιο ελκυστικά όπως 
πριν.  Επίσης με δεδομένη την έλλειψη χωρικής στόχευσης της βιολογικής γεωργίας δημιουργούνται 
ερωτηματικά για την σχετική αποτελεσματικότητα της βιολογικής γεωργίας για την αντιμετώπιση 
εντοπισμένων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Συστήνεται η πιο ισορροπημένη κατανομή των πόρων.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.45. Καλύτερη τεκμηρίωση Αδυναμίας 5, Τρίτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Συστήνεται να υπάρξει καλύτερη τεκμηρίωση της Αδυναμίας «Ελλείψεις στους ελεγκτικούς και 
ρυθμιστικούς φορείς», μέσω της αναφοράς σε θέματα τήρησης του ανταγωνισμού.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.46. Κατανομή πόρων στις Προτεραιότητες και τα μέτρα του Προγράμματος

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Date: 25/05/2014

Topic: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Description of the recommendation

Οι πόροι στην Προτεραιότητα 1 (περιοχή εστίασης  1Α 1Β, 1Γ βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τις 
δυνατότητες του συστήματος παροχής κατάρτισης σε γεωργούς και την  ζήτηση .Διαχρονικά οι πόροι 
που διατίθεντο για κατάρτιση δεν υπερέβαιναν τα 25Μ€ και υπήρχαν προβλήματα απορρόφησης 
Αξιόπιστο (σε όρους τεχνογνωσίας, διαθεσιμότητας ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη των σύγχρονων 
αναγκών) σύστημα γεωργικών συμβουλών  δεν υφίσταται και θα απαιτηθεί τουλάχιστον μια διετία για 
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την δημιουργία του. Αντίθετα η ολοκλήρωση και έγκριση των Διαχειριστικών Σχεδίων της Οδηγίας 
60/2000 δημιουργεί σημαντικές ανάγκες για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων στη Διαχείριση  
υδάτινων. πόρων  Αυξημένη ζήτηση αναμένεται να υπάρξει για επενδύσεις στην πρώτη μεταποίηση-
εμπορία γεωργικών προϊόντων λόγω της δυναμικής της  βιομηχανίας τροφίμων.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η σύσταση έγινε αποδεκτή και υπήρξε ανακατανομή των πόρων

3.2.47. Κλαδική και Χωρική Εξειδίκευση του Μέτρου 16 «Συνεργασία»

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής εντοπίζει ανάγκη περαιτέρω κλαδικής και χωρικής εξειδίκευσης του Μέτρου, πέραν των 
προτεραιοτήτων των μελετών RIS3 των Περιφερειών και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την 
Έρευνα και Καινοτομία από τη ΓΓΕΤ) για τον αγρο-διατροφικό τομέα. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να 
δοθεί σε δράσεις του μέτρου που αφορούν τα προϊόντα ποιότητας (με την αντίστοιχη χωρική τους 
αναφορά), για την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων μεταποίησης με βάση την 
κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και για την παραγωγή φρούτων και λαχανικών.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.48. Μεταφορά Αδυναμίας 10, Δεύτερης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Η Αδυναμία “Ελλείψεις στους ελεγκτικούς και ρυθμιστικούς φορείς” αφορά πρωτίστως την Τρίτη 
προτεραιότητα και συνεπώς, συστήνεται η μεταφορά της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account
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Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.49. Μεταφορά Αδυναμίας 3, Έκτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Η αδυναμία “Χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας και άλλα διαρθρωτικά θέματα” αφορά τη Δεύτερη 
Θεματική Προτεραιότητα και όχι την Έκτη. Συστήνεται να ενσωματωθεί στη συγχώνευση των 
Αδυναμιών 7 και 8 της 2ης Προτεραιότητας ως «Διαρθρωτικές αδυναμίες: Μέγεθος εκμεταλλεύσεων και 
ανθρώπινο δυναμικό».

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.50. Μεταφορά Αδυναμίας 3, Τέταρτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θεωρεί ότι η τέταρτη θεματική προτεραιότητα εστιάζεται στην προστασία 
της ποιότητας των υδάτων, ενώ η ορθολογική διαχείριση και η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση 
αποτελεί τομέα εστίασης της πέμπτης προτεραιότητας. Συνεπώς συστήνεται η μεταφορά της Αδυναμίας 
“Υψηλή κατανάλωση και σημαντικές απώλειες αρδευτικού νερού” στην πέμπτη προτεραιότητα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.51. Μεταφορά Αδυναμίας 9, Δεύτερης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014
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Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Η Αδυναμία “Χαμηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και εφαρμογών“ αφορά πρωτίστως την Πρώτη 
προτεραιότητα και συνεπώς, συστήνεται η μεταφορά της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.52. Μεταφορά Απειλής 2, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συμφωνεί με την διατύπωση της Απειλής “Ανασταλτική λειτουργία της οικονομικής 
ύφεσης στην διαθέσιμη ρευστότητα κεφαλαίων και στις ιδιωτικές και δημόσιες καινοτόμες επενδύσεις, 
που απαιτούν ανάληψη ρίσκου”, αλλά συστήνει τη μεταφορά της στη Δεύτερη Προτεραιότητα αφού στο 
πλαίσιο της παρούσας προτεραιότητας δεν χρηματοδοτείται η υλοποίηση επενδύσεων. Ο Σύμβουλος 
Αξιολόγησης θεωρεί ως απειλή για την Προτεραιότητα αυτή, η οποία προϋποθέτει κυρίως την ενίσχυση 
των συνεργασιών και τη δικτύωση, την απουσία κοινωνικού κεφαλαίου και την έλλειψη εμπιστοσύνης 
που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.53. Μεταφορά Ευκαιρίας 2 και 3, Έκτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Συστήνεται η μεταφορά των Ευκαιριών 2 «Αυξανόμενη προσφορά και ζήτηση για βιολογικά και υγιεινά 
προϊόντα» και 3 «Νέα Εργαλεία υποστήριξης των παραγωγών, πληροφόρησης και διασύνδεσης» στις 
Προτεραιότητες 2 και 1, αντίστοιχα.
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How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.54. Μεταφορά Ευκαιρίας 4, Τρίτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συστήνει την μεταφορά της Ευκαιρίας «Διασύνδεση τουρισμού με τη μαγειρική και 
πολιτιστική παράδοση και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα” στην Έκτη Προτεραιότητα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.55. Μεταφορά Ευκαιρίας 5, Δεύτερης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Συστήνεται η μεταφορά της Ευκαιρίας «Νέα εργαλεία υποστήριξης των παραγωγών, πληροφόρησης και 
διασύνδεσης» στις Ευκαιρίες της Πρώτης Προτεραιότητας.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.56. Μεταφορά Ευκαιρίας 5, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment
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Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συμφωνεί με τη διατύπωση της Ευκαιρίας “Αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για την 
ανάδειξη πιστοποιημένων, ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων”, χωρίς ωστόσο αυτή να αφορά την 
Πρώτη προτεραιότητα. Συστήνεται η μεταφορά της στην 3η Προτεραιότητα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.57. Μεταφορά Ευκαιρίας 7, Δεύτερης Προτεριαότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Η Ευκαιρία “Διασύνδεση τουρισμού με τη μαγειρική και πολιτιστική παράδοση και τα τοπικά αγροτικά 
προϊόντα” δεν σχετίζεται άμεσα όμως με την θεματική επικέντρωση της 2ης προτεραιότητας και 
συστήνεται η μεταφορά της στην Προτεραιότητα 6 στο πλαίσιο του στόχου της Διαφοροποίησης.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.58. Μεταφορά Πλεονεκτήματος 1, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Το Πλεονέκτημα «Ευνοϊκές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες που ευνοούν την παραγωγή 
υψηλής ποιότητας πρώτων υλών και πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας” δεν 
σχετίζεται άμεσα με τη στόχευση της πρώτης Θεματικής Προτεραιότητας, αλλά κυρίως με τη δεύτερη 
(σε όρους παραγωγής) και την τρίτη (σε όρους εμπορίας) Θεματική Προτεραιότητα. Συστήνεται η 
μεταφορά του.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account
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Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε η swot

3.2.59. Μεταφορά Πλεονεκτήματος 2, Πέμπτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: SEA specific recommendations

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συμφωνεί με την εξειδίκευση του Πλεονεκτήματος “Σημαντικά αποθέματα βιομάζας”, 
αφού στοιχεία του ΚΑΠΕ αναφέρουν ότι περίπου 3,3 εκ. τόνοι υπολειμμάτων υπαίθριων καλλιεργειών 
και δενδροκομίας είναι διαθέσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα ο 
αξιολογητής συστήνει τη μεταφορά του στην ενότητα των Ευκαιριών.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.60. Μεταφορά Πλεονεκτήματος 4, Έκτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής δεν συμφωνεί με την εξειδίκευση του Πλεονεκτήματος “Διαφαινόμενη επιστροφή νέων 
στη γεωργία”, το οποίο σχολιάστηκε στο πλαίσιο της 2ης Προτεραιότητας και προτείνει την απαλοιφή 
του από την παρούσα Προτεραιότητα και την μεταφορά του στις Ευκαιρίες.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.61. Μεταφορά Πλεονεκτήματος 4, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment
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Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συμφωνεί εν μέρει με την εξειδίκευση του εν λόγω Πλεονεκτήματος “Νησίδες αριστείας 
σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς”, αλλά η απουσία διαδικασιών και μηχανισμών σύνδεσης των 
Ερευνητικών αποτελεσμάτων με την παραγωγή μειώνει τη σημαντικότητά του. Συστήνεται η μεταφορά 
του στην ενότητα των ευκαιριών.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.62. Μεταφορά Πλεονεκτήματος 4, Τρίτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συμφωνεί με την εξειδίκευση του Πλεονεκτήματος “Παραγωγή προϊόντων που 
συνθέτουν τη Μεσογειακή Διατροφή”, το οποίο σχολιάστηκε στο πλαίσιο της 2ης Προτεραιότητας και 
συστήνει την μεταφορά του σε αυτήν.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.63. Μεταφορά Πλεονεκτήματος 5, Δεύτερης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Όμως η σοβαρή έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών τόσο στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όσο και 
σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα τροφίμων, καθιστά έωλη την εξειδίκευση του 
Πλεονεκτήματος “Πίστη των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα”. Συστήνεται η μεταφορά του στις 
Ευκαιρίες.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account
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Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.64. Μεταφορά Πλεονεκτήματος 5, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Λόγω της ελλιπούς διασύνδεσης του συστήματος παραγωγής Έρευνας και τεχνολογίας με την 
πραγματική οικονομία, όπως τονίζεται και στο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020, συστήνεται η μεταφορά του 
Πλεονεκτήματος “Υψηλές επιδόσεις του ελληνικού συστήματος Ε&Κ στα συγχρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ Προγράμματα-Πλαίσια” στην ενότητα των ευκαιριών.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.65. Μεταφορά Πλεονεκτήματος 5, Τρίτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής δεν συμφωνεί με την εξειδίκευση του Πλεονεκτήματος “Διαφαινόμενη επιστροφή νέων 
στη γεωργία”, το οποίο σχολιάστηκε στο πλαίσιο της 2ης Προτεραιότητας και συστήνει τον 
χαρακτηρισμό του ως Ευκαιρία είτε στη δεύτερη θεματική προτεραιότητα είτε στην έκτη θεματική 
προτεραιότητα και την απαλοιφή του από την παρούσα προτεραιότητα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.66. Μεταφορά Πλεονεκτήματος 6, Δεύτερης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014
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Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συμφωνεί ότι διαφαίνεται επιστροφή των νέων στην γεωργία, κυρίως λόγω της 
οικονομικής κρίσης και της έλλειψης εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, η 
εξειδίκευση του Πλεονεκτήματος “Διαφαινόμενη επιστροφή νέων στη γεωργία” δεν βασίζεται σε πλήρη 
και τεκμηριωμένα δεδομένα. Με βάση τα παραπάνω ο Αξιολογητής συστήνει την ένταξη του 
Πλεονεκτήματος στην κατηγορία των Ευκαιριών, στην 2η Προτεραιότητα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.67. Μεταφορά ή αναδιατύπωση Ευκαιρίας 1, Δεύτερης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Η Ευκαιρία «Τα συνεχή περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή στον 
αγροδιατροφικό τομέα θα στρέψουν τους καταναλωτές σε βιολογικά, τοπικά και αναγνωρίσιμα προϊόντα 
και θα διευρύνουν τις τοπικές αγορές επώνυμων παραγωγών” δεν συνάδει απόλυτα με τη συγκεκριμένη 
Προτεραιότητα και συστήνεται η μεταφορά της στην Τρίτη Προτεραιότητα ή η αναδιατύπωσή της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.68. Οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται να δοθεί στην τεκμηρίωση της οριοθέτησης των περιοχών με φυσικά και 
ειδικά μειονεκτήματα (Μέτρο 13). Οι περιοχές αυτές, οι οποίες μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν ως 
«μειονεκτικές», θα οριοθετούνται στο εξής με βάση οκτώ βιοφυσικά κριτήρια, τα οποία αναφέρονται στο 
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κλίμα, την χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους και τις απότομες κλίσεις.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.69. Προσθήκη Αδυναμίας στη Δεύτερη Προτεραιότητα

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής θεωρεί ότι δεν επισημαίνεται μια βασική αδυναμία της Ελληνικής γεωργίας, η 
“Σημαντική εξάρτηση του Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος από τις Άμεσες Ενισχύσεις”, οι 
οποίες με βάση τα στοιχεία του FADN για την Ελλάδα το 2011, κατά μέσο όρο στο σύνολο των 
εκμεταλλεύσεων που αντιπροσωπεύει το Δίκτυο, αντιπροσωπεύουν το 54% του διαμορφωμένου 
Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος. Ως  εκ τούτου συστήνεται προτείνεται η προσθήκη της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.70. Προσθήκη Απειλής στην Έκτη Προτεραιότητα

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής θεωρεί ως μείζονα απειλή την μη διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών 
περιοχών και τη συνέχιση της εξάρτησης από τη γεωργία. Η εξάλειψη της απειλής αυτής απαιτεί την 
συντονισμένη συνέργεια του συνόλου των ΕΔΕΤ και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αυτοτελώς από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Συστήνεται η προσθήκη της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot
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3.2.71. Προσθήκη Απειλής στην Δεύτερη Προτεραιότητα

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Επιπρόσθετα, ως απειλή θα μπορούσε να περιληφθεί η ενδεχόμενη μείωση των πόρων της ΚΑΠ σε 
επόμενη μεταρρύθμιση της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.72. Προσθήκη Απειλής στην Τέταρτη Προτεραιότητα

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Η Απειλή “Τάσεις αύξησης των κτηνοτρόφων βιολογικής κτηνοτροφίας και μείωσης του πιστοποιημένου 
ζωικού κεφαλαίου” έχει απαλειφτεί από το Προσχέδιο του Προγράμματος, αλλά ο Σύμβουλος 
Αξιολόγησης θεωρεί ότι υπάρχει αναγκαιότητα διασφάλισης πιστοποιημένου ζωικού κεφαλαίου 
εγχώριων φυλών ιδιαίτερα στο τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, με δεδομένη την αύξηση εξαγωγών που 
παρατηρείται στα τυροκομικά  προϊόντα ΠΟΠ – ΠΓΕ. Συστήνεται η προσθήκη της.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.73. Προσθήκη Ευκαιρίας στην Πέμπτη Προτεραιότητα

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation
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Με δεδομένο ότι στην παρούσα προτεραιότητα εμπίπτει και η υλοποίηση ενεργειών για την 
αποτελεσματικότερη χρήση του νερού και δεδομένου ότι στην παράθεση των ευκαιριών της 4ης 
Προτεραιότητας δεν έχει αναφερθεί, συστήνεται να προστεθεί ως Ευκαιρία «Δυνατότητες επανάχρησης 
των υδάτων που προέρχονται από Εγκαταστάσεις Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων».

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.74. Προϋποθέσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού

Category of recommendation: Programme implementing arrangements

Date: 08/07/2014

Topic: Programme implementing arrangements

Description of the recommendation

Συστήνεται η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού των ΟΤΑ (αλλά και των Φορέων 
Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000) με την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με 
στόχο την υψηλή ποιότητα του αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο. Ο 
επιχειρησιακός αυτός σχεδιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη στόχευση, όσο και την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση των έργων δημόσιου χαρακτήρα που εκτελούνται στις αγροτικές περιοχές, 
π.χ. μέσω του Μέτρου 7 (Άρθρο 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013).

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.75. Σαφέστερη διατύπωση των Στόχων του Μέτρου 8

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Περιγραφή: Οι στόχοι του Μέτρου 8 συστήνεται να διατυπωθούν με απόλυτη σαφήνεια, ως εξής:

Το Μέτρο αποσκοπεί: 1) στην επέκταση και τη βελτίωση των δασικών πόρων, μέσω δάσωσης γαιών και 
δημιουργίας αγροδασικών συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα εκτατικής γεωργίας και 
δασοπονίας, 2) στην αποκατάσταση των δασών που καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά γεγονότα και σχετικά μέτρα πρόληψης, 3) στη βελτίωση των 
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οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών, μέσω επενδύσεων σε δασοκομικές 
τεχνολογίες, και 4) στη μεταποίηση, την κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. Η απαίτηση για 
όσο το δυνατόν σαφέστερη διατύπωση των στόχων προκύπτει κι απ’ τον «πολυσυλλεκτικό» χαρακτήρα 
του Μέτρου, καθώς αυτό εδράζεται σε πληθώρα Άρθρων του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, στο 
Παράρτημα Ι της εκτελεστικής πράξης, και στο Άρθρο 6 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.76. Συμβολή του Προγράμματος

Category of recommendation: Other

Date: 14/07/2014

Topic: Other

Description of the recommendation

Λόγω της υποβολής νέου Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων συστήνεται να υπάρξει σχετική 
επικαιροποίηση του Προγράμματος. Συστήνεται να υπάρξει αναφορά σε σχέση με το περιεχόμενο του 
Προγράμματος Προσαρμογής (έκδοση 28/3/2014).

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση   δεν έγινε   αποδεκτή σχετικές αναφορές υπάρχουν στην αξιολόγηση

3.2.77. Συμπλήρωση Αναφοράς στο Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής εντοπίζει την έλλειψη αναφοράς στους «μεσίτες καινοτομίας (innovation brokers)», που 
μπορούν συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή του μέτρου. Προτείνεται η ανάπτυξη της 
εμπλοκής τους και ο προσδιορισμός της μεθόδου κάλυψης των δαπανών (από το Μέτρο ή την Τεχνική 
Βοήθεια του ΠΑΑ). Συστήνεται να υπάρξει σχετική αναφορά.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account
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Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.78. Συμπλήρωση των υπομέτρων στο Μέτρο 12

Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Date: 08/07/2014

Topic: Establishment of targets, distribution of financial allocations

Description of the recommendation

Αναλύοντας τον πίνακα κατανομής των πόρων προκύπτει ότι στο Μέτρο 12  (α) το ποσό που σχεδιάζεται 
να δοθεί είναι  δυσανάλογα μικρό σε σχέση με την έκταση των περιοχών NATURA 2000  και του 
βάρους που τους αποδίδεται από την ΕΕ.  (β) Δεν προβλέπονται πόροι για τις γεωργικές περιοχές 
NATURA 2000 (γ) Δεν προβλέπονται πόροι για τις περιοχές που θίγονται από την εφαρμογή της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά. Ο αξιολογητής συστήνει την διόρθωση των παραπάνω ατελειών.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.79. Συνέργεια του Μέτρου 16 «Συνεργασία» με άλλες Δράσεις

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 08/07/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Δεν γίνεται σαφής η συνέργεια (και η αποφυγή επικάλυψης) του Μέτρου με αντίστοιχα προγράμματα 
υποβοήθησης εισαγωγή της καινοτομίας που διαθέτουν άλλα χρηματοδοτικά μέσα (ΕΤΠΑ). Συστήνεται 
να προσδιορισθεί με σαφήνεια ποιες έρευνες και έως πιο ποσό θα χρηματοδοτηθούν από το μέτρο και 
ποιες από την ΓΓΕΤ.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Οι συστάσεις του αξιολογητή βρίσκονται υπό επεξεργασία

3.2.80. Συνεκτίμηση διδαγμάτων από προηγούμενες παρεμβάσεις ΠΑΑ

Category of recommendation: Other



59

Date: 07/06/2014

Topic: Other

Description of the recommendation

Συστήνεται να υπάρξει ευρύτερη παρουσίαση των διδαγμάτων που προκύπτουν από προηγούμενες 
παρεμβάσεις ΠΑΑ, σε ό,τι αφορά τα Μέτρα με σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση  έγινε αποδεκτή και  ελήφθησαν υπόψη τα διδάγματα από τις προηγούμενες παρεμβάσεις 
στην περιγραφή και την στοχοθέτηση των μέτρων

3.2.81. Σύμπτυξη Αδυναμιών  7 και 8, Δεύτερης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συστήνει την σύμπτυξη των Αδυναμιών 7 “Διαρθρωτικές αδυναμίες: Μέγεθος 
εκμεταλλεύσεων” και 8 “Διαρθρωτικές αδυναμίες: Ανθρώπινο δυναμικό”.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.82. Σύμπτυξη Πλεονεκτημάτων 4 και 5, Τέταρτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Επισημαίνεται η σημαντική συνάφεια των Πλεονεκτημάτων 4 “Πτωτική τάση στη χρήση λιπασμάτων 
και φυτοπροστατευτικών” και 5 “Αύξηση της γεωργίας χαμηλών εισροών” της Τέταρτης 
Προτεραιότητας και, ως εκ τούτου, συστήνεται η συγχώνευσή τους

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account
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Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.83. Σύμπτυξη κειμένου λογικής παρέμβασης του Προγράμματος

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 07/06/2014

Topic: Construction of the intervention logic

Description of the recommendation

Συστήνεται να τηρηθεί το πρότυπο που απαιτεί το σχετικό κεφάλαιο, το οποίο δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση  έγινε αποδεκτή και  τροποποιήθηκε το σχετικό κεφάλαιο

3.2.84. Τεκμηρίωση Αδυναμίας 2, Πρώτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Αξιολογητής συστήνει την τεκμηρίωση της Αδυναμίας “Έλλειψη εθνικών προτεραιοτήτων και ενιαίας 
στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας” με ποσοτικά δεδομένα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.85. Τεκμηρίωση Πλεονεκτήματος 5, Έκτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/04/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation
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Ο Αξιολογητής συστήνει την τεκμηρίωση του Πλεονεκτήματος “Μειωμένο κόστος ζωής και 
οικονομικών δραστηριοτήτων” με ποσοτικά δεδομένα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.86. Τεκμηρίωση και Αναδιατύπωση Αδυναμίας 5, Έκτης Προτεραιότητας

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 25/05/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση της Αδυναμίας “Έλλειψη 
υποδομών δημόσιου χαρακτήρα” και απαιτείται σαφής προσδιορισμός των ελλειπουσών υποδομών. Για 
παράδειγμα, έλλειμμα (στατιστικά τεκμηριωμένο) υφίσταται  σε ευρυζωνικές υποδομές, ενώ δεν γίνεται 
μνεία στους δείκτες φτώχιας (ΔΚΠ 9 – Ποσοστό φτώχιας). Προτείνεται να διερευνηθούν θέματα όπως το 
υψηλότερο ποσοστό φτώχιας στις αγροτικές περιοχές, η διάρθρωση της απασχόλησης, το μορφωτικό 
επίπεδο, η ύπαρξη κοινωνικών υποδομών και παροχής υπηρεσιών, αλλά και η χρήση ΤΠΕ, ώστε να 
καταστεί ευκρινέστερη στη συνέχεια η λογική της παρέμβασης. Παράλληλα η ανωτέρω αδυναμία 
έρχεται σε αντίθεση με την Πρώτη Ευκαιρία της Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της προσβασιμότητας σε 
περιοχές της υπαίθρου».

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκε  η swot

3.2.87. Τελική διατύπωση αναγκών

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/06/2014

Topic: The SWOT analysis, needs assessment

Description of the recommendation

Συστήνεται η τελική διατύπωση των αναγκών ως ακολούθως:

• 1η Ανάγκη:    Προώθηση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, τη δασοπονία και τις 
αγροτικές περιοχές 

• 2η Ανάγκη: Επαγγελματική Κατάρτιση και βελτίωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων των 
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απασχολούμενων στον αγροδιατροφικό, το δασικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές   

• 3η Ανάγκη:    Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού 
συστήματος

• 4η Ανάγκη: Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και των δασών για την προστασία του 
νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας 

• 5η Ανάγκη: Αύξηση της συμβολής της γεωργίας και των δασών στο μετριασμό του φαινομένου  
της κλιματικής  αλλαγής. 

• 6η Ανάγκη: Προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική αλλαγή

• 7η Ανάγκη: Ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, της διαφοροποίησης και της πολύ-
λειτουργικότητας των αγροτικών περιοχών 

• 8η Ανάγκη: Ενδυνάμωση της ποιότητας ζωής και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών στις 
αγροτικές περιοχές

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Η  σύσταση έγινε αποδεκτή τροποποιήθηκαν οι ανάγκες

3.3. Ex-ante Evaluation report

See Annexed Documents



63

4. SWOT AND IDENTIFICATION OF NEEDS

4.1. SWOT

4.1.1. Comprehensive overall description of the current situation of the programming area, based on 
common and programme-specific context indicators and other qualitative up-to-date information

Εισαγωγή

Οι ευνοϊκές συνθήκες παραγωγής στην Ελλάδα δημιουργούνται κυρίως από τους ήπιους κλιματικούς 
παράγοντες (βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες χειμώνα, κ.λπ.) και την ηλιοφάνεια τα οποία συνθέτουν μια 
εκτεταμένη βλαστική περίοδο με ήπια φαινόμενα. Συγχρόνως, το ανάγλυφο του εδάφους δημιουργεί μια 
μεγάλη ποικιλία μικρο-περιβαλλόντων τα οποία ευνοούν την αποδοτική ανάπτυξη φυτών και ζώων αλλά 
κυρίως την καλή  προσαρμογή τους στο περιβάλλον με αποτέλεσμα την αποφυγή έντονων διακυμάνσεων 
στη παραγωγή. Το κλίμα, τα εδάφη, η ποικιλότητα και η ιστορική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην 
Ελληνική γεωργία είναι επίσης ευνοϊκά για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και την καλλιέργεια 
εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων για στοχευμένες αγορές υψηλού εισοδήματος.

Το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της διάρθρωσης της αγροτικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι η άνιση 
σχέση μεταξύ ζωικής και φυτικής παραγωγής. Η αξία της ζωικής παραγωγής στο σύνολο της αξίας της 
αγροτικής παραγωγής κυμαίνεται μεταξύ 26% (το 2000) και σχεδόν 30% (το 2007). Η σχέση μεταξύ 
ζωικής και φυτικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι γύρω στο 45%. Συνεπώς η ανάπτυξη 
της ζωικής παραγωγής παρουσιάζει μια στρέβλωση. Η φυτική παραγωγή βασίζεται κυρίως στα φρούτα, 
τα λαχανικά, τα σιτηρά και την ελαιοκαλλιέργεια. Για τα φρούτα, των οποίων η αξία παραγωγής ξεπερνά 
τα 2 δις ευρώ το 2012, ιδιαίτερη σημασία έχει η παραγωγή φρέσκων φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, 
κεράσια) και σταφυλιών. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε την σημαντική υστέρηση των ζωοτροφών 
στην συμβολή τους στη φυτική παραγωγή και την επιβίωση των βιομηχανικών φυτών παρά την πλήρη 
αποδέσμευση του καπνού (αξία παραγωγής σχεδόν 80 εκ. ευρώ) και του βαμβακιού (αξία παραγωγής 
περισσότερο από μισό δις ευρώ). Η ζωική παραγωγή αφορά κυρίως την παραγωγή γάλακτος που από 
μόνη της είναι το σχεδόν 41% του συνόλου της αξίας της ζωικής παραγωγής και το κρέας της αιγο- 
προβατοτροφίας η αξία του οποίου είναι 25% περίπου του συνόλου. Η μικρή αξία παραγωγής κρέατος 
βοοειδών και χοιρινών δείχνει και τις δυνατότητες που έχουν αυτοί οι τομείς για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι 
σημαντικότεροι τομείς μεταποίησης περιλαμβάνουν τα γαλακτοκομικά (με προεξάρχουσα την παραγωγή 
φέτας), την μεταποίηση των φρούτων (παραγωγή χυμών και κομπόστας, κ.λπ.) το κρασί και το 
ελαιόλαδο.

Η ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων γεωργίας και η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων 
(Προτεραιότητα 2)

Η ελληνική οικονομία την περίοδο 2000-2012 χαρακτηρίστηκε από δύο τάσεις. Πρώτον, τη συνεχή 
αύξηση του ΑΕΠ και την καλή εικόνα όλων σχεδόν των βασικών μακρο-οικονομικών μεγεθών 
(απασχόληση, βιομηχανική παραγωγή, εμπόριο, κ.λπ.) και την συνεχή μεγέθυνση του συνόλου της 
οικονομίας την περίοδο 2000-2008. Τα έτη 2007 και 2008 το ΑΕΠ κινείται στο μεγαλύτερο ιστορικά 
μέγεθος του μεταξύ 210 και 211 δις ευρώ σε σταθερές τιμές 2005. Δεύτερον, από το 3ο τρίμηνο του 2008 
και μετά, η ελληνική οικονομία επηρεάζεται από την διεθνή οικονομική ύφεση με κίνδυνο πτώχευσης 
και την συνακόλουθη επιβολή του σταθεροποιητικού-εξυγιαντικού προγράμματος. Το ΑΕΠ του 2012 
ήταν 168,5 δις ευρώ, αντίστοιχο αυτού της περιόδου 2001-2002 με μείωση σχεδόν 20% (ΚΔΠ-8). Η 
πορεία της γεωργικής οικονομίας όπως αυτή αποτυπώνεται από την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
(ΑΠΑ) στον πρωτογενή τομέα, δεν συμπορεύεται με την πορεία του συνόλου της οικονομίας όπως 
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αποτυπώνεται από την χρονολογική σειρά του ΑΕΠ. Μέχρι και το 2007 η ΑΠΑ στην γεωργία είναι 
πτωτική και αποτυπώνει την προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας στην αναθεώρηση της ΚΑΠ του 2002-
2003 και κυρίως της αποδέσμευσης (decoupling). Από το 2007 και μετά, η ελληνική γεωργία περνάει σε 
μια φάση ανάπτυξης για τρία συνεχή χρόνια, μέχρι και το 2010. Το 2011 και το 2012 λόγω διάχυσης των 
επιπτώσεων της ύφεσης (μείωση της πίστης και του διαθεσίμου εισοδήματος) σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας, αναγνωρίζεται μια πτωτική τάση.

Η ελληνική γεωργία, παρά τη σχετική συρρίκνωσή της, παραμένει ένας σημαντικός κλάδος της 
οικονομίας όσο αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη (ακαθάριστη αξία, απασχόληση, εισόδημα, 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), την εθνική ασφάλεια (αυτάρκεια τροφίμων), την διασύνδεσή της με 
άλλους κλάδους της οικονομίας και κυρίως την μεταποίηση τροφίμων και το εμπόριο, και τον 
αναπτυξιακό της ρόλο στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας. Η συμμετοχή του πρωτογενούς 
τομέα και της γεωργίας ειδικότερα στην ΑΠΑ μειώνεται συνεχώς από το 2000 μέχρι σχεδόν 
υποδιπλασιασμού της το 2011 (ΚΔΠ-10 και ΚΔΠ-14). Το 2000 η γεωργία συμμετείχε στην ΑΠΑ σε 
ποσοστό 6% ενώ το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε σε 2,9%. Αντίθετα, ο τομέα της μεταποίησης 
των τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων ποτών και καπνού) αύξησε τη συμμετοχή του από 2,9% σε 3,2%. 
Αντίστοιχα, το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα (ΚΔΠ-11) και ειδικότερα της γεωργίας στη 
συνολική απασχόληση μειώθηκε από σχεδόν 16% το 2000 σε 10,4% το 2011 ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
περίπου 490 χιλιάδες άτομα σε σύνολο περίπου 4,5 εκ. εργαζομένων (ΚΔΠ-13). Η αντίστοιχη συμμετοχή 
της μεταποίησης τροφίμων παρέμεινε σταθερή στο 2,7% σε όλη αυτή την περίοδο (ΚΔΠ-13). Οι δείκτες 
Α και Β του αγροτικού εισοδήματος είχαν μια πτωτική πορεία από το 2000 μέχρι και το 2006, έτος που 
θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε η προσαρμογή στην αποδέσμευση και μετά κινήθηκαν ανοδικά για τρία 
χρόνια μέχρι και το 2009 (ΚΔΠ-26). Από το 2010 και μετά οι δύο δείκτες ακολουθούν την ίδια πτωτική 
πορεία με την γεωργική ΑΠΑ. Ο δείκτης Γ του καθαρού επιχειρηματικού εισοδήματος στη γεωργία 
ακολουθεί συνεχή πτωτική πορεία. Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ, έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό συμβολής στην εθνική ΑΠΑ από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 
και μεγαλύτερο όλων των μεσογειακών οικονομιών συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Η συμβολή των αγροτικών προϊόντων στις εξαγωγές είναι σημαντική με την αξία εξαγόμενων αγροτικών 
προϊόντων να αυξάνει (σε τρέχουσες τιμές) συνεχώς φτάνοντας στο 2012 τα 3,6 δις ευρώ. Τα προϊόντα 
φρούτων και λαχανικών απαρτίζουν μόνα τους σχεδόν τη μισή αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων 
και το 2012 διαμορφώθηκαν στο 1,8 δις. Συγχρόνως, πολλά γεωργικά προϊόντα συμβάλλουν στις 
εισαγωγές που προσεγγίζουν τα 5 δις ευρώ και αφήνουν ένα αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
γύρω στα 1,4 δις. Τα αγροτικά προϊόντα συμμετέχουν κατά 10% περίπου στο σύνολο των εισαγωγών της 
χώρας. Το ποσοστό αυτάρκειας στη φυτική παραγωγή το 2011 ανερχόταν, κατά μέσο όρο, στο 96% 
περίπου, μειωμένο σε σχέση με το 2010. Το σοβαρότερο πρόβλημα αυτάρκειας εντοπίζεται στη ζωική 
παραγωγή και την αλιεία όπου ανέρχεται, κατά μέσο όρο στο 76% περίπου με το βόειο κρέας στο 29% 
και το χοιρινό κοντά στο 55%.

Η θέση της ελληνικής γεωργίας όσο αφορά το κόστος των βασικών εισροών και κυρίως της ενέργειας 
είναι δυσμενέστατη. Ο δανεισμός στον  πρωτογενή τομέα έφτασε σε ένα ύψος σχεδόν 4 δις το 2008, από 
τα οποία σχεδόν 3 δις ήταν μακροπρόθεσμα δάνεια (1-5 έτη) και σχεδόν 1 δις βραχυπρόθεσμα 
καλλιεργητικά. Από το 2009 παρατηρήθηκε μια ραγδαία μείωση των μακροπρόθεσμων δανείων μέχρι 
υποδιπλασιασμού το 2010 και σχεδόν υπο-τετραπλασιασμού το 2012. Η κατάσταση αυτή προήλθε τόσο 
από έλλειψη ρευστότητας και δανειοδοτήσεων από πλευράς τραπεζών όσο και από έλλειψη 
εμπιστοσύνης των επενδυτών γεωργών που προτιμούσαν να απέχουν μέχρι να επανέλθουν σε θετικές 
προσδοκίες. Το υψηλό κόστος παραγωγής και η έλλειψη πίστης είχαν επίπτωση στη μέση 
παραγωγικότητα εργασίας και στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου αντίστοιχα. Η μέση 
παραγωγικότητα εργασίας από το 2004 και μετά κινείται συνεχώς κάτω από την αντίστοιχη μέση της ΕΕ-
27 (ΚΔΠ-14 και ΚΔΠ-27). Ο δείκτης σχηματισμού ακαθάριστου κεφαλαίου στην Ελλάδα είναι περίπου 
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24% ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος είναι 32,5% και ο αντίστοιχος δείκτης της Ιταλίας αγγίζει το 40% (ΚΔΠ-
28). Αξίζει να σημειωθεί ότι δείκτης αυτός μειώθηκε κατά ακριβώς  6% μεταξύ 2007 και 2011. Ο 
δείκτης αυτός σχετίζεται άμεσα με την επενδυτική συμπεριφορά των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 
φυσικά ενσωματώνει προσδοκίες των επενδυτών. Τον δείκτη αυτόν θεωρούμε το σημαντικότερο δείκτη 
για την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του νέου προγράμματος με δεδομένη τη διάθεση των 
επενδυτών (γεωργών, βιοτεχνών, κατοίκων της υπαίθρου) να απέχουν από την ανάληψη επιχειρηματικού 
κινδύνου.

Το μέγεθος των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι πάρα πολύ μικρό με οποιοδήποτε δείκτη 
και αν μετρηθεί, έκταση, οικονομικό μέγεθος ή απασχόληση. Αυτό το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων 
τοποθετεί σταθερά την Ελλάδα πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ανάμεσα στις αγροτικές 
οικονομίες των νέων κρατών μελών της ΕΕ-27 (ΚΔΠ-17). Στην ελληνική γεωργία 50% των 
εκμεταλλεύσεων είναι κάτω των 2 ha (του μισού δηλαδή από αυτό που θεωρείται μικρή εκμετάλλευση) 
και 50% κάτω από 4,000 ευρώ (ΚΔΠ-17). Από πλευράς ηλικιακής σύνθεσης, η ελληνική γεωργία έχει 
πολύ καλύτερη θέση. Το ποσοστό αγροτών πάνω από 55 χρόνων είναι πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο, συγκρίσιμο με ανταγωνιστικές οικονομίες όπως αυτή της Ισπανίας και πολύ καλύτερα από άλλες 
ανταγωνιστικές οικονομίες όπως της Ιταλίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας (ΚΔΠ-23). Θεωρούμε (χωρίς να 
μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά) ότι αυτή η θέση της ελληνικής γεωργίας οφείλεται στη συνεχή 
στήριξη νέων αγροτών και την συνταξιοδότηση ηλικιωμένων αγροτών από τα δύο τελευταία 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η αίσθηση ότι αρκετοί νέοι είτε από 
την ύπαιθρο είτε από τον αστικό χώρο σκέφτονται ή κάνουν απόπειρες επιστροφής και εκκίνησης 
γεωργικής δραστηριότητας σαν μια διέξοδο στην αυξανόμενη ανεργία και τις ανύπαρκτες προοπτικές 
απασχόλησης εκτός πρωτογενούς τομέα και την παραδοσιακή τάση για αυτοαπασχόληση (ΚΔΠ-6) στην 
Ελλάδα. Η ανεργία ανάμεσα στους νέους στην Ελλάδα (σχεδόν 57%) είναι η απολύτως υψηλότερη της 
ΕΕ-27, με δεύτερη και συγκριτικά κοντά την Ισπανία (53,2%) ενώ σε όλα τα άλλα κράτη μέλη το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι κάτω από 40% (ΚΔΠ-5 και ΚΔΠ-7).

Γνώση και καινοτομία στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές (Προτεραιότητα 1)

Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές και - κατά περίπτωση – διεθνώς αναγνωρισμένες υποδομές έρευνας 
και κατάρτισης και νησίδες αριστείας. Από πλευράς επιστημονικών δημοσιεύσεων, το μερίδιο της 
Ελλάδας σε σχέση με το σύνολο των αποτελεσμάτων είναι σχετικά υψηλό σε παγκόσμιο επίπεδο (1,64 % 
κατά μέσο όρο για την προηγούμενη δεκαετία), ενώ βάσει αναγωγής των αποτελεσμάτων ανά 1 
εκατομμύριο κατοίκους, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως. Σημαντικά υψηλότερος 
είναι και ο αριθμός των δημοσιεύσεων στον κλάδο των αγροτικών επιστημών («agricultural sciences») 
συγκρινόμενος με τα αντίστοιχα μεγέθη για τα άλλα πέντε (5) κύρια επιστημονικά πεδία. Ο κλάδος των 
αγροτικών επιστημών εμφανίζει επίσης τον δεύτερο υψηλότερο Σχετικό Δείκτη Απήχησης (0,92) σε 
σχέση με τις δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τον κλάδο των κοινωνικών επιστημών.

Παρά την πλούσια, εγχώρια ερευνητική δραστηριότητα παρατηρείται κατακερµατισµός των ερευνητικών 
υποδοµών, με αναποτελεσματική κατανομή και χρήση των ήδη περιορισμένων πόρων που διατίθενται 
για έρευνα και τεχνολογία. Ταυτοχρόνως δεν υφίσταται, προς το παρόν, κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο 
για την ανάπτυξη των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών, ενώ η αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων 
των φορέων της δημόσιας διοίκησης και τα προβλήματα συντονισμού, δικτύωσης και συνεργασίας 
μεταξύ των φορέων η δραστηριότητα των οποίων συνδέεται με την έρευνα και την τεχνολογία, 
δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας. Οι εγγενείς παθογένειες έχουν 
ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μειωμένων κινήτρων για την προσέλκυση ερευνητών. Το φαινόμενο αυτό 
εντοπίζεται επίσης από την ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της πρότασης πολιτικής που έχει υποβάλει, για την 
προετοιμασία του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης. Αναφορικά με τις εθνικές επιδόσεις στην ενσωμάτωση 
της καινοτομίας, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ισχυρές περιφερειακές ανισότητες, μειωμένη ζήτηση 
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υπηρεσιών Έρευνας και Καινοτομίας, και πολύ χαμηλά επίπεδα επένδυσης δαπανών στην έρευνα σε 
σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη (ΑΕΔΕΤΑ) αντιπροσώπευε μόλις το 0,58% του ΑΕΠ για το έτος 2007, κάτω και από το 1/3 
του Ευρωπαϊκού μέσου όρου που κυμαίνεται στο 1,85%. Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε όρους καινοτομίας 
είναι συμβατές με την εικόνα της χώρας σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
πρόσφατη έκθεση των εθνικών δεικτών ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum, η Ελλάδα 
υποχώρησε στην 96η θέση για την περίοδο αναφοράς 2012 – 2013 σε σύνολο 144 χωρών από την 90η 
θέση στην οποία βρισκόταν.

Στο θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης δυστυχώς τα στοιχεία είναι απογοητευτικά. Η Ελλάδα έχει ένα 
συντριπτικό ποσοστό αγροτών (σχεδόν 97%) χωρίς τυπική κατάρτιση (ΚΔΠ-24). Το ποσοστό αυτό την 
τοποθετεί στις τρείς πρώτες θέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ-27, μαζί με την Βουλγαρία και την 
Ρουμανία και πολύ μακριά από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο. Το ποσοστό νέων αγροτών (<35) χωρίς 
τυπική κατάρτιση στην Ελλάδα αγγίζει το 83% ενώ σε ανταγωνιστικές οικονομίες όπως στην Ιταλία το 
ποσοστό νέων αγροτών χωρίς τυπική κατάρτιση πλησιάζει στο μηδέν (ΚΔΠ-24). Το Σύστημα Γεωργικών 
Συμβούλων (Σ.Γ.Σ) στηρίζεται στην κοινοτική νομοθεσία 73/2009 και, μετά από πολλές δυσκολίες, 
πιστοποίησε Γεωργικούς Συμβούλους (Γ.Σ) μέσα από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Σήμερα παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες περίπου 638 σύμβουλοι, 30 δομές και 180 συνεργάτες συμβούλων. Η παροχή 
γεωργικών συμβουλών ενισχύθηκε και εντάχθηκε στο Μέτρο 114 του τρέχοντος Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα το Σ.Γ.Σ προσανατολίζεται κυρίως στην εφαρμογή και ενημέρωση 
ως προς τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και είναι δομημένο γύρω από τους άξονες 
αυτούς. Είναι προφανές ότι η χώρα κινείται, πολύ αργά μεν, αλλά στην σωστή κατεύθυνση. Αυτό που 
λείπει εντελώς από το σημερινό σύστημα υποστήριξης εφαρμογών είναι η λειτουργία πρότυπων 
εγκαταστάσεων (καλλιεργειών, ζωικών εκμεταλλεύσεων, χωρικής μεταποίησης, κ.λπ.) με στόχο την 
επίδειξη της σωστής πρακτικής. Με δεδομένη την στενότητα ανθρώπινου δυναμικού και πόρων στο 
ΥΠΑΑΤ, τέτοια έργα επίδειξης μπορεί να αναληφθούν από τον ιδιωτικό τομέα και οι δομές κατάρτισης 
να αναλαμβάνουν να εντάξουν επισκέψεις ή/και εκπαίδευση-πρακτική άσκηση σε τέτοια έργα από νέους 
γεωργούς. Εκτός από έργα επίδειξης ορθών γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών, τέτοιου είδους 
συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δομών επιμόρφωσης μπορεί να επεκταθούν σε 
καινοτόμα ή και πειραματικά έργα καθώς και σε προτάσεις υιοθέτησης τεχνολογίας. Ενδεχομένως, η 
ζήτηση του ιδιωτικού τομέα για τέτοιου είδους αγρούς ή εγκαταστάσεις να οδηγήσει στην δημιουργία 
αυτοχρηματοδοτούμενων γεωργικών τεχνολογικών πάρκων. Τέλος, το Σ.Γ.Σ πρέπει να διευρυνθεί προς 
ένα ολοκληρωμένο και μοντέρνο σύστημα επιχειρηματικών συμβουλών σε γεωργούς και κατοίκους της 
υπαίθρου.

Η οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων και η διαχείριση κινδύνων στη γεωργία (Προτεραιότητα 3)

Το σημαντικότερο στοιχείο του κλάδου εμπορίας αγροτικών προϊόντων είναι το υψηλό επίπεδο 
συγκέντρωσης. Εκτιμάται ότι περίπου 60 μεσαίες και μεγάλες αλυσίδες είχαν αθροιστικό ετήσιο τζίρο 
γύρω στα €11 δις το 2009, ενώ τρεις μεγάλες αλυσίδες που άρχισαν να δραστηριοποιούνται στη χώρα 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Οι μεγάλες αλυσίδες διενεργούν  το 55% των πωλήσεων και 
περισσότερο από το 80% των κερδών που αντιστοιχεί στο λιανικό εμπόριο το οποίο, εκτός των μεγάλων 
αλυσίδων, διενεργείται από μεμονωμένα καταστήματα, λαϊκές αγορές, συνεταιρισμούς, αγροκτήματα, 
και προσφάτως, με ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού (4ης Δεκεμβρίου 
2013) για την παραγωγή, εμπορία, διανομή και λιανική πώληση νωπών οπωροκηπευτικών, για τη 
χρονική περίοδο από το 2005 έως και το 2011 διαπιστώνεται η συνεχιζόμενη αδυναμία των παραγωγών 
να διεκδικήσουν ισχυρό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα οπωροκηπευτικών και η ανάγκη ενίσχυσης των 
συλλογικών δομών. Διαπιστώνεται επίσης ότι η θέση των χονδρεμπόρων στην εφοδιαστική αλυσίδα 
παραμένει ισχυρή, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν επαρκείς βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας σε 
επίπεδο χονδρικής εμπορίας. Στην έκθεση αναφέρεται ότι, κατά μέσο όρο, η παραγωγή αντιπροσωπεύει 
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το 40% της τιμής του προϊόντος, η χονδρική πώληση, που περιλαμβάνει, ανάλογα με το προϊόν, 
συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση κ.λπ. αντιστοιχεί περίπου στο 21%, ενώ η λιανική πώληση στο 
28% αντίστοιχα.

Με βάση πανευρωπαϊκές έρευνες καταναλωτών του Ευρω-βαρόμετρου, οι έλληνες καταναλωτές είναι 
ανάμεσα στις δύο πρώτες ομάδες καταναλωτών που ανησυχούν σοβαρά για τα υπολείμματα 
φυτοπροστασίας στα φρούτα τα λαχανικά και τα δημητριακά, τα υπολείμματα αντιβιοτικών ή ορμονών 
στο κρέας και την κλωνοποίηση ζώων που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα διατροφής. Επίσης, σε 
ποσοστό 38%, το μεγαλύτερο ανάμεσα στους καταναλωτές όλης της ΕΕ-27, οι έλληνες καταναλωτές 
δηλώνουν απόλυτη μη-εμπιστοσύνη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στους γεωργούς (73%), στη 
μεταποίηση τροφίμων (82%) και συντριπτικά στο λιανεμπόριο (94%).

Η Ελλάδα υιοθέτησε τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης – 
ΠΟΠ και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη – ΠΓΕ) σαν μέρος της πολιτικής ανάπτυξης της 
υπαίθρου και έχει εγγράψει περίπου 145 ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των κρασιών. 
Εκτιμάται ότι τα προϊόντα ποιότητας αποτελούν περίπου το 10% της συνολικής αξίας της αγροτικής 
παραγωγής στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου πληροφορίες για την συμβολή τους στη 
διαμόρφωση της ΑΠΑ. Εκτιμάται ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα κατέχουν λίγο κάτω από το 70% της 
αξίας παραγωγής των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης (ΠΟΠ και ΠΓΕ) με τα κρασιά και τα 
οινοπνευματώδη να κινούνται μεταξύ 20-30% και το υπόλοιπο να συμπληρώνεται από ελαιόλαδα και 
ελιές και φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Η φέτα είναι, φυσικά, η ναυαρχίδα των ελληνικών 
πιστοποιημένων προϊόντων. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, η χώρα κατατάσσεται 7η ανάμεσα σε όλα τα 
κράτη μέλη  σε όρους αξίας παραγωγής. Σε όρους συμμετοχής των αμιγώς αγροτικών προϊόντων στην 
συνολική αξία των προϊόντων ποιότητας η χώρα κατατάσσεται πρώτη με ποσοστό πάνω από 70% της 
ΑΠΑ των ποιοτικών προϊόντων να είναι αμιγώς γεωργικά. Τα τελευταία 15 χρόνια η αξία πωλήσεων και 
ό όγκος παραγωγής αυξήθηκαν.

Στην Ελλάδα, τόσο η έκταση σε βιολογική γεωργία όσο και ο αριθμός καλλιεργητών αυξάνει σταθερά. 
Την περίοδο της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2009-2010, καλλιεργούνταν 130.828 εκτάρια από 
16.605 αγροτικά νοικοκυριά, εκ των οποίων 122.850 εκτάρια ήταν πιστοποιημένα (15.438 νοικοκυριά) 
και 7.977 εκτάρια υπό μετάβαση (1.167 νοικοκυριά) (ΚΔΠ-19). Επίσης στη χώρα υπάρχουν 1.247 
νοικοκυριά που εκτρέφουν βιολογικά σχεδόν 52.600 Ζωικές Μονάδες (Ζ.Μ) με βαρύτητα στην 
προβατοτροφία (800 νοικοκυριά και 15.000 Ζ.Μ), την βοοτροφία, χοιροτροφεία και αιγοτροφία με 
περίπου 10.000 Ζ.Μ. η κάθε μια και την πτηνοτροφία με περίπου 5.000 Ζ.Μ.  Η θέση της Ελλάδας 
βρίσκεται ακριβώς στο μέσο όρο της ΕΕ-27 (ΚΔΠ-19). Ο κλάδος επηρεάστηκε σαφώς από την ύφεση 
και τα μειούμενα εισοδήματα των καταναλωτών οι οποίοι μείωσαν τη δαπάνη για βιολογικά προϊόντα. Η 
ελληνική βιολογική παραγωγή πρέπει να απευθύνεται στις Ευρωπαϊκές  αγορές όπου η κατά κεφαλή 
καταναλωτική δαπάνη είναι υψηλή και δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά από την ύφεση (138,6 ευρώ 
ετησίως ανά κάτοικο στην Δανία μέχρι 103,8 ευρώ στην Αυστρία).

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα της ποιοτικής παραγωγής είναι ο έλεγχος και η εφαρμογή των 
κανόνων ποιοτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Έχουν προταθεί διάφοροι 
τρόποι ταυτοποίησης και ελέγχουν των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης για την προστασία του υγιούς 
ανταγωνισμού και των παραγωγών. Η διασφάλιση των προϊόντων είναι καθοριστικός παράγοντας 
πρώτον για την ζητούμενη εξωστρέφεια και δεύτερον για την ομαλή και αποδεκτή από τους παραγωγούς 
και τους καταναλωτές εισαγωγή επιπλέον ποιοτικών σημάτων όπως το ορεινό και νησιωτικό προϊόν ή 
και τα τοπικά προϊόντα.

Γεωργία και οικοσυστήματα (Προτεραιότητα 4)
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Τα παραγωγικά δάση και οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν στην Ελλάδα 6,5 εκατομμύρια εκτάρια γης  που 
αποτελεί το σχεδόν 50% (49,4%) του εδάφους της ελληνικής επικράτειας (ΚΔΠ-29 και ΚΠΔ-31). Τα 
αείφυλλα πλατύφυλλα (πουρνάρια, κουμαριές, σχοίνοι, κ.λπ) των πεδινών και ημι-ορεινών εκτάσεων 
καλύπτουν σχεδόν το 50% της έκτασης με τεράστια προστατευτική σημασία καθώς συγκρατούν και 
σταθεροποιούν το έδαφος και αποτρέπουν τη συνολική έκπλυσή του (ΚΠΔ-38). Οι εκτάσεις αυτές είναι 
επίσης οι πλέον ευπρόσβλητες σε πυρκαγιές. Από τα περίπου 1,15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ξυλείας 
που παρήχθησαν το 2011, η δημόσια δασοπονία παρήγε 0,77 εκατομμύρια και η ιδιωτική δασοπονία 0,38 
αναδεικνύοντας έτσι την ιδιωτική αξιοποίηση των δασών σε ένα σημαντικό παράγοντα. Η δημόσια 
δασοπονία παράγει σχεδόν 0,6 εκατομμύρια μέσω εκμετάλλευσης των δασικών συνεταιρισμών. Η αξία 
του παραγόμενου τεχνικού ξύλου και καυσόξυλων βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στα 40 και 50 
εκατομμύρια ευρώ.  Η συνολική αξία της εκροής της ελληνικής δασοπονίας κυμαίνεται, μετά το 2006, 
ανάμεσα σε 70 και 80 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΠΑ του δασικού τομέα κινείται μεταξύ 45 και 55 
εκατομμυρίων ευρώ στο ίδιο χρονικό διάστημα (ΚΔΠ-15). Ο αριθμός των εργαζομένων στην δασοπονία, 
μετρούμενος σε όρους Ετησίων Μονάδων Απασχόλησης (AWU), παρουσιάζει διαρκή μείωση από τις 
περίπου 6,000 AWU το 2002-03 στις περίπου 4,000 AWU μετά το 2009 (ΚΔΠ-13).

Ο ευρύτερος χώρος της υπαίθρου χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη βιοποικιλότητα καθώς ανήκει στην 
περιοχή της Μεσογείου η οποία περιλαμβάνει τα πλουσιότερα χερσαία οικοσυστήματα της Ευρώπης.. Το 
ελληνικό δίκτυο NATURA 2000 περιλαμβάνει 419 περιοχές, 241 «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας -ΤΚΣ» 
και 202 «Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ», ενώ 24 περιοχές είναι ταυτόχρονα ΤΚΣ και ΖΕΠ. Η 
έκταση των ΤΚΣ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που καλύπτουν το 16,4% της Ελληνικής χέρσου, ενώ η 
έκταση των ΖΕΠ ανέρχεται σε 2.952.476 ha που καλύπτουν το 21,1% της Ελληνικής χέρσου(ΚΠΔ-34). 
Τα ποσοστά αυτά βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο των αντίστοιχων καλύψεων για την Ευρώπη των 27, 
o οποίος είναι 13,6% για ΤΚΣ και 12,1% για ΖΕΠ. Συνολικά η έκταση του Δικτύου NATURA 2000 στην 
Ελλάδα ανέρχεται σε 4.294.205 ha και καλύπτει 27,3% της χέρσου. Ο μέσος όρος κάλυψης εθνικού 
εδάφους χέρσου της Ευρώπης είναι 17,9%, οπότε η Ελλάδα τοποθετείται στην έκτη θέση μεταξύ των 27 
κρατών – μελών, μετά τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Κύπρο και την Ισπανία. Η έκταση 
των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) αγροτικής και δασικής γης στην Ελλάδα, βάσει των τριών 
τύπων γης ΥΦΑ καταλαμβάνει 2.044.902 ha βοσκόμενης δασικής γης (Τύπου 1 και 3 ΥΦΑ), 2.423.186 
ha καλλιεργούμενης γης (Τύπου 2 και 3 ΥΦΑ) 2.422.577 ha ΥΦΑ δασών.

Η Ελλάδα διαθέτει σε ετήσια βάση επαρκείς επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Το 86% 
της χρήσης νερού στην Ελλάδα καταναλώνεται στον τομέα της  γεωργίας (ΚΠΔ-39). Υπολογίζεται ότι το 
35-40% των αρδευόμενων εκτάσεων αρδεύονται με βαρύτητα (κατάκλιση, ανοικτοί αύλακες, κ.λπ.), το 
50-55% με συστήματα τεχνητής βροχής και 10% με σύγχρονα συστήματα άρδευσης όπως στάγδην και 
λοιπά συστήματα μικροαρδεύσεων (ΚΔΠ-20). Στα πρόσφατα εκπονηθέντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών στα πλαίσια της οδηγίας για τα ύδατα, έχει εντοπιστεί το πρόβλημα της μη 
ορθολογικής χρήσης του αρδευτικού νερού στις διάφορες περιοχές και έχουν προταθεί μέτρα ώστε να 
επιτευχθεί εξοικονόμηση των υδατικών πόρων, όπως για παράδειγμα «Η τοποθέτηση συστημάτων 
καταγραφής απολήψεων υπογείων υδάτων», «Επιδότηση αλλαγής αρδευτικών συστημάτων», «Έργα 
εκσυγχρονισμού και συντήρησης δικτύων άρδευσης», και άλλα.

Από την εκτίμηση της ποσότητας του εμπορικού αζώτου και φωσφόρου που καταναλώθηκε, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα, προκύπτει ότι τα έτη 2008-2011 η ποσότητα των συστατικών 
που χρησιμοποιούνται είναι μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια 2000-2007 (ΚΔΠ-40). Η 
μείωση στην ποσότητα των λιπασμάτων και των φυτοπροστατευτικών οφείλεται στην εφαρμογή των 
συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής, των πρωτοκόλλων πιστοποίησης 
καθώς και των προγραμμάτων για τη νιτρορύπανση, τα οποία έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Σε 
ένα μεγάλο βαθμό η μείωση αυτή οφείλεται και στην προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής από 
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τους αγρότες.

Άλλος ένας παράγοντας υποβάθμισης του εδάφους είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τα ελληνικά δάση  στην 
πλειοψηφία τους είναι φυσικά και όχι τεχνητά. Για τη δεκαετία 1980-1990 ο συνολικός αριθμός των 
περιστατικών ήταν 1264 και η συνολική καμένη έκταση 524.167 ha, για τη δεκαετία 1990-2000 ο 
συνολικός αριθμός των περιστατικών ήταν 1729 και η συνολική καμένη έκταση 413.304 ha, ενώ για τη 
δεκαετία 2000-2010 ο συνολικός αριθμός των περιστατικών ήταν 1670 και η συνολική καμένη έκταση 
497.172 ha. Όταν οι δασικές πυρκαγιές, κατά τα πρώτα χρόνια μετά την εκδήλωσή τους,  συνδιάζονται 
με ραγδαίες  φθινοπωρινές και χειμερινές βροχές,  επιτείνουν το πρόβλημα της διάβρωσης του εδάφους 
και της έκπλυσης της οργανικής ύλης (ΚΠΔ42 – ΚΠΔ41).

Αποδοτικότητα των πόρων και μεταστροφή προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων 
(Προτεραιότητα 5)

Η Ελλάδα έχει εξαιρετική δυνατότητα παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΚΠΔ-43). Είναι η 
11η μεταξύ 40 χωρών στον δείκτη ηλιακού δυναμικού, με το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας να έχει 
ηλιοφάνεια για παραπάνω από 2700 ώρες το χρόνο. Δύο σημαντικοί δείκτες είναι το σύνολο ετήσιας 
ολικής ακτινοβολίας που συγκεντρώνεται σε βέλτιστη κεκλιμένη επιφάνεια νότια προσανατολισμένων 
φωτοβολταϊκών στοιχείων καθώς και η ηλιακή ενέργεια (kWh/kWpeaak), δηλ. σύνολο ετήσιας 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από βέλτιστη κεκλιμένη επιφάνεια 1 kWpeaak με απόδοση 0,75.  Η 
Ελλάδα και στους δύο δείκτες παρουσιάζει από τις υψηλότερες τιμές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μαζί με τις υπόλοιπες Μεσογειακές χώρες. Στην Ελλάδα, πρακτικά το σύνολο της παραγωγής 
ηλεκτρισμού από Βιομάζα και Βιοκαύσιμα προέρχεται σήμερα από ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων, όπου παράγεται Βιοαέριο από την αναερόβια χώνευση του 
βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων αυτών.

Η χρήση ενέργειας από το 1990 και μετά στη γεωργία μειώνεται συνεχώς, με κορύφωση τις σημαντικές 
πτωτικές τάσεις τα έτη 2009-2011 όπου η χρησιμοποιούμενη ενέργεια σχεδόν υποτριπλασιάστηκε (ΚΠΔ-
44). Παρόμοια μείωση ακολουθούν και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη 
γεωργία. Σύμφωνα με την ετήσια Εθνική Απογραφή Εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου (2012), οι 
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία εκτιμώνται 7,85% των συνολικών εκπομπών της 
χώρας για το 2010 (χωρίς τον υπολογισμό LULUCF) (ΚΠΔ-45). Σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 
μειώθηκαν περίπου 19,17%. Η μείωση οφείλεται στη μείωση εκπομπής του Ν2Ο από τα εδάφη, λόγω 
του περιορισμού της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων αζώτου. Άλλες παράμετροι που σχετίζονται με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη γεωργία (πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου, ποσότητα παραγωγής 
κτλ) δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την τάση των εκπομπών.

Στην μελέτη "H οικονομική αποτύπωση των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στη γεωργία και τα 
γεωργικά εδάφη" της Τράπεζας της Ελλάδος  παρουσιάζεται η οικονομική εκτίμηση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στον Ελληνικό γεωργικό τομέα. Τα σενάρια που εξετάστηκαν προέκυψαν με 
υποκλιμάκωση των σεναρίων Β1 (+2.4 οC), Α1Β (+3.5 οC), Α2 (+4.5 οC), και Β2 (+3.1 οC) του IPCC 
σε αντίστοιχες κλιματικές ζώνες της ελληνικής επικράτειας. Η έρευνα επικεντρώνεται σε αροτραίες και 
δενδρώδεις καλλιέργειες κα ειδικότερα στις καλλιέργειες σίτου, βαμβακιού, αραβόσιτου, ελιάς και 
αμπέλου, με ή χωρίς την επίπτωση της ερημοποίησης των εδαφών. Οι εκτιμήσεις όλων των κλιματικών 
σεναρίων για όλα τα είδη καλλιεργειών καταδεικνύουν αρχικά την ανάγκη για την καταπολέμηση του 
φαινομένου της ερημοποίησης. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ερημοποίησης θα οδηγούσε 
αυτόματα σε αύξηση του γεωργικού εισοδήματος ανεξάρτητος κλιματικού σεναρίου.



70

Κοινωνική ένταξη, φτώχεια και οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές (Προτεραιότητα 6)

Το 42.7% του πληθυσμού της χώρας ζει σε αγροτικές περιοχές και το 10.6% σε ενδιάμεσες περιοχές 
(ΚΔΠ-1) με ηλικιακή δομή περίπου ίδια (ΚΔΠ-2) αλλά σημαντικά διαφορετική πυκνότητα (ΚΔΠ-4). 
Από τα σχεδόν 675 χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά, τα 165 χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται σε καθαρώς 
ορεινές περιοχές (περισσότερο από 50% του πληθυσμού και της έκτασης) και 156 χιλιάδες σε νησιωτικές 
περιοχές περιλαμβανομένης της Κρήτης και της Λευκάδας. Συνεπώς σχεδόν 40% των αγροτικών 
νοικοκυριών βρίσκεται σε κατάσταση φυσικού περιορισμού της γεωργικής δραστηριότητας. Οι περιοχές 
της υπάιθρου καταλαμβάνουν το 82% της έκτασης της χώρας (ΚΔΠ-3). Από τα 3,3 εκ εκτάρια της 
γεωργικής γης, τα 703 χιλιάδες (ή 21% του συνόλου) καλλιεργούνται στα νησιά και τα 905 χιλιάδες (ή 
27,5% του συνόλου) σε καθαρώς ορεινές περιοχές (ΚΔΠ-32). Έτσι, ενώ το μέσο μέγεθος της αγροτικής 
εκμετάλλευσης στην Ελλάδα είναι σχεδόν 5 εκτάρια, στις νησιωτικές περιοχές είναι σχεδόν 4,5 εκτάρια 
και στις καθαρώς ορεινές περιοχές είναι 5,5 εκτάρια. Το τελευταίο οφείλεται στο γεγονός ότι στις 
ορεινές περιοχές υπάρχει μεγαλύτερη έκταση σε χρήση λειμώνων και βοσκοτόπων παρά σε αρώσιμη και 
δενδρώδεις καλλιέργειες. Από το σύνολο των σχεδόν 430 χιλιάδων ετήσιων μονάδων εργασίας στη 
γεωργία, οι καθαρώς ορεινές περιοχές έχουν τις 108.130 ή σχεδόν 25% του συνόλου. Οι νησιωτικές 
περιοχές έχουν τις 92.750 μονάδες ή σχεδόν 21,6% του συνόλου. Στις νησιωτικές περιοχές το μερίδιο της 
γης αντιστοιχεί με το μερίδιο της εργασίας ενώ στις ορεινές περιοχές το μερίδιο της εργασίας είναι 
μικρότερο από το αντίστοιχο μερίδιο της γης. Τα νοικοκυριά στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ένα μέσο φορολογητέο εισόδημα το 2009 που είναι 19.695 και 16.585 
ευρώ αντίστοιχα. Την ίδια χρονιά, οι ενδιάμεσες περιοχές έχουν μέσο δηλωθέν εισόδημα 15.121 και οι 
περιοχές της υπαίθρου 12.864 ευρώ. Λεπτομερής ανάλυση των εισοδημάτων σε επίπεδο ταχυδρομικού 
κώδικα αναδεικνύει το σημαντικό πρόβλημα φτώχειας και κοινωνικο-οικονομικής περιθωριοποίησης 
στις περιοχές της υπαίθρου (ΚΔΠ-9). 

Η ελληνική ύπαιθρος και περιφέρεια παρουσιάζει σημαντική εξοικείωση με ολοκληρωμένα 
προγράμματα τοπικής ανάπτυξης. Μετά από μια μακρά ιστορία των τοπικών περιοχών με τη φιλοσοφία 
και τις αρχές λειτουργίας της πρωτοβουλίας Leader, λειτουργούν 54 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) σε 
47 πρώην νομούς και νυν περιφερειακά διαμερίσματα. Συγχρόνως, στην Ελλάδα λειτούργησαν κεντρικά 
σχεδιασμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης, τόσο στο προηγούμενο όσο και στο παρόν πρόγραμμα 
ανάπτυξης της υπαίθρου. Στο ΠΑΑ 2007-2013 τέτοιες παρεμβάσεις υποστηρίζονται από τον Άξονα 3 
και  στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών της χώρας.

Η συνολική οικονομία των περιοχών της υπαίθρου έχει υψηλή συγκέντρωση στον τριτογενή τομέα (που 
συνήθως υποκρύπτει τον τουρισμό, (ΚΠΔ-30)) σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νησιά όπως η Κέρκυρα και η 
Ζάκυνθος έχουν πάνω από 90% του ΑΕΠ τους στον τριτογενή τομέα (ΚΔΠ-8) και πραγματικά ορεινές 
περιοχές όπως η Ευρυτανία προσεγγίζουν το 95%. Σε όσες περιοχές της υπαίθρου ο πρωτογενής τομέας 
διεκδικεί ακόμα ένα σημαντικό μέρος του ΑΕΠ (πάνω από 10%), ο τριτογενής περιορίζεται σε κάτω από 
75%. Η μεταποίηση είναι πολύ λίγο αναπτυγμένη στις περιοχές της υπαίθρου εκτός από πολύ 
συγκεκριμένες εξαιρέσεις που οφείλονται είτε σε αξιοποίηση φυσικών πόρων (Κοζάνη) είτε σε ευνοϊκή 
χωροθέτηση και βελτίωση της προσβασιμότητας ως προς μεγάλα αστικά κέντρα (Βοιωτία και Κορινθία 
ως προς την Αττική και Κιλκίς και Καβάλα ως προς την Θεσσαλονίκη). Οι περιοχές της υπαίθρου είναι 
23% κάτω από το μέσο ΑΕΠ στη μεταποίηση στη χώρα, ενώ οι αστικές και ενδιάμεσες περιοχές είναι 
5% πάνω (ΚΠΔ-10). Δυστυχώς τα δεδομένα τα οποία έχουμε δεν μας επιτρέπουν να έχουμε πιο σαφή 
εικόνα των μεταποιητικών δραστηριοτήτων με διψήφιους ή τριψήφιους κωδικούς οικονομικής 
δραστηριότητας. Επίσης, δεν υπάρχουν πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα τόσο για την ποιότητα ζωής όσο 
και για την προσφορά κάποιων βασικών υπηρεσιών στην ύπαιθρο. Για παράδειγμα ο δείκτης ιδιοκτησίας 
αυτοκινήτων είναι σαφώς μικρότερος στις περιοχές της υπαίθρου απ’ ότι στις ενδιάμεσες και τις αστικές 
περιοχές. Ο δείκτης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά 1000 κατοίκους είναι υψηλότερος στις 
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αγροτικές περιοχές από ότι στις αστικές και τις ενδιάμεσες, αν και το ποσοστό του πληθυσμού κάτω των 
15 ετών είναι μεγαλύτερο στις αστικές περιοχές. Ο δείκτης αυτός, σε συνάρτηση με τις σχετικά 
μεγαλύτερες αποστάσεις που έχουν να διανύσουν οι μαθητές στην ύπαιθρο είναι ενδεικτικός της ανάγκης 
να ενισχυθούν βασικές υπηρεσίες προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Τέλος, ο δείκτης γιατρών ανά 
1000 κατοίκους στην ύπαιθρο είναι υψηλότερος ενδεικτικός πάλι της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας 
στην ύπαιθρο

4.1.2. Strengths identified in the programming area

Προτεραιότητα 1

Αξιόλογες υποδομές έρευνας και κατάρτισης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της  βάσης δεδομένων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , η Ελλάδα διαθέτει περίπου το 6% των υποδομών έρευνας και καινοτομίας 
στην ΕΕ-27 σε απόλυτους όρους συγκεντρώσεων ερευνητικών και εκπαιδευτικών μονάδων  (πχ. Εθνικό 
Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, λοιπά ΑΕΙ, ΕΚΕΤΑ, ΚΕΤΕΑΘ, ΜΑΙΧ, 
ΜΦΙ). Τα στοιχεία που διατίθενται από το Παρατηρητήριο για τις Ερευνητικές Υποδομές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (EuroRis-Net+ Observatory), καθώς και  την πύλη Riportal.eu της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καταδεικνύουν την ύπαρξη 51 υποδομών καινοτομίας και κατάρτισης στην χώρα μας, εκ των 
οποίων η πλειοψηφία συγκεντρώνεται στην Αττική (29 υποδομές), ενώ  5 εξ’ αυτών εντοπίζονται στην 
Κεντρική Μακεδονία, 7 στην Περιφέρεια Κρήτης, 4 στη Θεσσαλία και 3 στην Δυτική Ελλάδα. 
Αναφορικά με τις υποδομές αγροτικής ανάπτυξης, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 
διεθέτει ένα ευρύ δίκτυο 34 Ερευνητικών Μονάδων, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής 
επικράτειας, με 11 μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία, 8 στην Αττική, από 3 μονάδες στην Θεσσαλία 
και στην Κρήτη, από 2 μονάδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, 
καθώς και εκπροσώπηση στην Ήπειρο, στα Ιόνια Νησιά και την Στερεά Ελλάδα, με μία μονάδα ανά 
περιφέρεια. Επιπλέον των ερευνητικών μονάδων, το ΕΘΙΑΓΕ διαθέτει 18 σταθμούς γεωργικής έρευνας, 
που κατανέμονται γεωγραφικά ως εξής: 4 σταθμοί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 3 σταθμοί 
στην Κεντρική Μακεδονία και ισάριθμοι στην Κρήτη (έκαστη περιφέρεια), 2 σταθμοί τόσο στην 
Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα και από ένας σταθμός στην Ήπειρο, στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο 
Αιγαίο και στην Δυτική Ελλάδα.

Πρόσφατη ανάπτυξη θεσμικών εργαλείων για την ορθολογική διαχείριση της ελληνικής γεωργίας. 
Σημειώνεται προσπάθεια για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και την ανάπτυξη εργαλείων 
διαχείρισης της γεωργίας, όπως το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», το «Ενιαίο 
Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών» , για το οποίο προβλέπεται συσχέτιση 
με το Παρατηρητήριο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το «Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών 
Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων»  και το Σύστημα Γεωργικών Συμβούλων 
που θα διευκολύνουν τις συμπράξεις και τη διάδοση της καινοτομίας.

Προτεραιότητα 2

Ευνοϊκές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες που ευνοούν την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
πρώτων υλών και πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας. Οι ευνοϊκές συνθήκες 
παραγωγής στην Ελλάδα δημιουργούνται κυρίως από τους ήπιους κλιματικούς παράγοντες 
(βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες χειμώνα, κ.λπ) και την ηλιοφάνεια τα οποία συνθέτουν μια εκτεταμένη 
χρονικά βλαστική περίοδο με ήπια φαινόμενα. Συγχρόνως, το ανάγλυφο του εδάφους δημιουργεί μια 
μεγάλη ποικιλία μικρο-περιβαλλόντων τα οποία ευνοούν την αποδοτική ανάπτυξη φυτών και ζώων αλλά 
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κυρίως τη μεγάλη προσαρμογή τους στο περιβάλλον με αποτέλεσμα την αποφυγή έντονων 
διακυμάνσεων στη παραγωγή.

Σημαντική παραγωγική θέση σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα και στα προϊόντα Μεσογειακής Διατροφής 
σε επίπεδο ΕΕ. Η ελληνική γεωργία παράγει το 2,6% της συνολικής αξίας ζωικής και φυτικής 
παραγωγής της ΕΕ-27, με συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά στα προϊόντα «Μεσογειακής 
Διατροφής».

Η αγροτική παραγωγή συμβάλλει σημαντικά στις εθνικές εξαγωγές. Η συμβολή των αγροτικών 
προϊόντων στις εξαγωγές είναι σημαντική. Η αξία εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων αυξάνει (σε 
τρέχουσες τιμές) συνεχώς φτάνοντας στο 2012 τα 3,6 δις ευρώ. Παράλληλα, και ενώ η συμμετοχή των 
αγροτικών προϊόντων έφτασε στο 2009 σχεδόν το 17,1% επί του συνόλου των εξαγωγών, υποχώρησε το 
2012 στο 13,1%. Τα προϊόντα φρούτων και λαχανικών απαρτίζουν μόνα τους σχεδόν τη μισή αξία των 
εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και το 2012 διαμορφώθηκαν στο 1,8 δις, των δε φρούτων μόνο στα 1,2 
δις περίπου στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι κονσερβοποίηση και η χυμοποίηση των φρούτων. Στη 
συμβολή στις εξαγωγές την ομάδα των φρούτων και λαχανικών ακολουθούν τα προϊόντα αλιείας και 
ιχθυοκαλλιέργειας, τα σιτηρά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Σημαντική θέση του αγροτικού και διατροφικού τομέα στην εθνική οικονομία. Η αγροτική παραγωγή 
συμβάλει σημαντικά στην διαμόρφωση της ΑΠΑ και της απασχόληση. Ακόμη και με φθίνουσα πορεία, η 
αγροτική παραγωγή έχει σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση αυτών των μεγεθών και ιδιαίτερα της 
απασχόλησης. Σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, το ποσοστό της συμβολής της γεωργίας στην 
ΑΠΑ είναι διπλάσιο σχεδόν της ΕΕ-27, μεγαλύτερο των μεσογειακών οικονομιών της Γαλλίας και 
Ιταλίας και μικρότερο της Βουλγαρίας. Ο κλάδος τροφίμων-ποτών-καπνού συμβάλλει κατά 3,38%  στην 
συνολική ΑΠΑ, με τον ευρωπαϊκό μέσο στο 2% και το μεγαλύτερο αντίστοιχο ποσοστό να είναι 3,1% 
στη Βουλγαρία.

Τρέχουσα διαφαινόμενη επιστροφή νέων στη γεωργία και την ύπαιθρο. Έχουν εμφανιστεί ισχυρές 
ενδείξεις στροφής των νέων στη γεωργία, μέσω της ανταπόκρισης στο Μέτρο 112 του ΠΑΑ για 
«Εγκατάσταση νέων γεωργών», της ρύθμισης για την εκμίσθωση αγροτικής γης σε κατηγορίες 
δικαιούχων  και του προγράμματος αξιοποίησης ιδιόκτητης αγροτικής γης για την τόνωση της 
επιχειρηματικότητας της Τράπεζας Πειραιώς.

Προτεραιότητα 3

Παραγωγή προϊόντων που συνθέτουν τη Μεσογειακή Διατροφή. Το διατροφικό βάρος της Μεσογειακής 
Διατροφής είναι στα δημητριακά, φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο και κρασί από όπως μεγάλες ομάδες 
όπως φυτικής παραγωγής και λιγότερο στα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας. Εκτός όπως των 
προϊόντων «Μεσογειακής Διατροφής» η Ελλάδα παράγει και άλλα προϊόντα στα οποία κατέχει σχεδόν 
μονοπωλιακή θέση όπως η μαστίχα και ο κρόκος ή άλλα προϊόντα μαζικής παραγωγής στα οποία έχει 
ικανοποιητικό μερίδιο στα πλαίσια όπως ΕΕ, όπως το βαμβάκι και ο καπνός.

Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε σοβαρό θεσμικό πλαίσιο. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει αποκτήσει 
σημαντική εμπειρία στην πιστοποίηση μιας σειράς προτύπων που περιλαμβάνουν, Σύστημα 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή, Πιστοποίηση ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για ζωϊκά 
και φυτικά προϊόντα, Πιστοποίηση για προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, Σύστημα 
προαιρετικής επισήμανσης βοείου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας ενώ βρίσκεται στη 
τελική διαδικασία για το πρότυπο AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που 
δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές».
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Προτεραιότητα 4

Πλούσια βιοποικιλότητα. Ο ελληνικός χώρος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη βιοποικιλότητα καθώς 
ανήκει στην περιοχή της Μεσογείου, η οποία, σε όρους βιοποικιλότητας, θεωρείται η πιο πλούσια 
θάλασσα της Ευρώπης. Τα μισά σχεδόν φυτά και ζώα που απαριθμούνται στην οδηγία για τους 
οικοτόπους βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου. Ο μεγάλος αυτός αριθμός αντικατοπτρίζει σίγουρα 
το ευρύ φάσμα των υφιστάμενων απειλών, αλλά κυρίως το πλήθος των ειδών που ζουν στην περιοχή. 
Ακόμα, στην περιοχή απαντούν περισσότεροι από τους μισούς τύπους ενδιαιτημάτων που απαριθμούνται 
στην οδηγία. Εξ αυτών, 37 απαντούν μόνο στη Μεσόγειο. Συνολικά στην περιοχή της Μεσογείου 
υπάρχουν 2.928 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) 
και άλλες 999 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΣΕΠ) σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά (79/409/ΕΚ). Το 
ελληνικό δίκτυο NATURA 2000 περιλαμβάνει 419 περιοχές, 241 ΤΚΣ και 202 ΖΕΠ, ενώ 24 περιοχές 
είναι ταυτόχρονα ΤΚΣ και ΖΕΠ. Η έκταση των ΤΚΣ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που καλύπτουν το 16,4% 
της Ελληνικής χέρσου, ενώ η έκταση των ΖΕΠ ανέρχεται σε 2.952.476 ha που καλύπτουν το 21,1% της 
Ελληνικής χέρσου. Τα ποσοστά αυτά βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο των αντίστοιχων καλύψεων για 
την Ευρώπη των 27, o οποίος είναι 13,6% για ΤΚΣ και 12,1% για ΖΕΠ. Συνολικά η έκταση του Δικτύου 
NATURA 2000 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 4.294.205 ha και καλύπτει 27,3% της χέρσου. Ο μέσος όρος 
κάλυψης εθνικού εδάφους χέρσου της Ευρώπης είναι 17,9%, οπότε η Ελλάδα τοποθετείται στην έκτη 
θέση μεταξύ των 27 κρατών – μελών, μετά τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Κύπρο και την 
Ισπανία.

Ύπαρξη συνδυασμού δραστηριοτήτων αγροτικών συστημάτων με μεγάλη έκταση περιοχών υψηλής 
φυσικής αξίας. Λόγω της ειδικής γεωμορφολογίας των πεδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών 
ευνοούνται οι συνδυασμοί δραστηριοτήτων στα καλλιεργητικά και κτηνοτροφικά αγροτικά συστήματα, 
που ποικίλουν από εκτατικά έως εντατικά. Το 18,9% της Χρησιμοποιούμενης Αγροτικής Γης βρίσκονται 
σε περιοχές Natura 2000 και τα αγροτικά οικοσυστήματα των ημιορεινών, ορεινών και νησιωτικών 
περιοχών εμφανίζουν πλούσια βιοποικιλότητα, και χαρακτηρίζονται από μικρούς κλήρους γης, 
αναβαθμίδες και μεγάλης έκτασης βοσκότοπους.

Πτωτική τάση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προστασίας των Καλλιεργειών (European Crop Protection 
Association ), παρατηρείται ότι τα έτη 2008-2010 και περισσότερο το 2009-2010 υπάρχει μείωση της 
χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια 2001-2007. Επιπλέον, 
από την εκτίμηση της ποσότητας του εμπορικού αζώτου και φωσφόρου που καταναλώθηκε, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Eurostat  για την Ελλάδα, προκύπτει ότι από το 2008 η ποσότητα είναι μειωμένη σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια 2000-2007.

Αύξηση της γεωργίας χαμηλών εισροών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της γεωργίας 
χαμηλών εισροών, που ενδεχομένως συνδέεται με την αύξηση του κόστους εισροών, την αύξηση 
γενικότερα του κόστους διαβίωσης στη χώρα, τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος και την επέκταση 
της εφαρμογής των προτύπων ποιότητας και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Στην Ελλάδα το 2007, το 40,3 
% της συνολικής ΧΓΕ διαχειριζόταν από εκμεταλλεύσεις χαμηλής έντασης εισροών (έναντι 40,9% στην 
ΕΕ-25), το 37,5% από εκμεταλλεύσεις μέσης έντασης (32,8% στην ΕΕ-25) και το 22,2% από 
εκμεταλλεύσεις υψηλής έντασης (26,3% στην ΕΕ-25).

Προτεραιότητα 5

Ευνοϊκές συνθήκες για αξιοποίηση των ΑΠΕ. Η Ελλάδα είναι 11η μεταξύ 40 χωρών παγκοσμίως σε 
ηλιακό δυναμικό. Η παρουσία μικρών και ορμητικών ποταμών επιτρέπει την αξιοποίηση της υδραυλικής 
ενέργειας, ενώ λόγω της συνύπαρξης ηπειρωτικού – νησιωτικού τοπίου διαμορφώνεται αξιόλογο αιολικό 
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δυναμικό ιδίως στις παράκτιες περιοχές.

Σημαντικά αποθέματα βιομάζας. Από το ΚΑΠΕ εκτιμάται ότι περίπου 3,3 εκ. τόνοι υπολειμμάτων 
υπαίθριων καλλιεργειών και δενδροκομίας είναι θεωρητικά διαθέσιμα για παραγωγή ενέργειας. Αν και 
δεν έχει προσδιοριστεί το πρακτικά εκμεταλλεύσιμο δυναμικό βιομάζας, τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά.

Μείωση της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία. H 
χρησιμοποιούμενη ενέργεια στη γεωργία μειώθηκε σημαντικά την τριετία 2009-2011, ομοίως με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία (περίπου 7,85% των συνολικών 
εκπομπών για το 2010  σύμφωνα με την εθνική απογραφή του 2012) και μειώθηκαν κατά 19% περίπου 
σε σχέση με το 1990.

Μικρή συμβολή της ελληνικής γεωργίας στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Ο περιορισμός των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στη μειωμένη χρήση λιπασμάτων, καθώς η χρήση 
τους συνδέεται άμεσα με την εκπομπή CH4 και N2Ο, και στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής καθώς και στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
των μηχανημάτων.

Προτεραιότητα 6

Σημαντική εξοικείωση των αγροτικών περιοχών με ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης. 
Από την πολυετή εφαρμογή της φιλοσοφίας LEADER και τοπικής ανάπτυξης την Ελλάδα, έχει 
συσσωρευτεί εμπειρία για το ανθρώπινο δυναμικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό των Ομάδων Τοπικής 
Δράσης και των τοπικών αναπτυξιακών εταιρειών αλλά και των κατοίκων σε τοπικό επίπεδο.

Πολλές περιοχές της υπαίθρου έχουν διατηρήσει την παραγωγή προϊόντων ποιότητας και ελκυστικό 
δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Το κλίμα ορισμένων νησιών και απομακρυσμένων περιοχών ευνοεί 
τις σχεδόν μονοπωλιακές καλλιέργειες (πχ. μαστίχα Χίου και κρόκος Κοζάνης), ενώ έχει συγκεντρωθεί 
γνώση στην καλλιέργεια και επεξεργασία των τοπικών προϊόντων. Παράλληλα με τον τουρισμό, τα 
τοπικά προϊόντα συνεισφέρουν σημαντικά στην αγροτική ανάπτυξη στα περισσότερα νησιά.

4.1.3. Weaknesses identified in the programming area

Προτεραιότητα 1

Χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης της καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο. Παρατηρούνται περιφερειακές 
ανισότητες, μειωμένη ζήτηση και επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομίας σε σχέση με τον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο. Το 2007, η ΑΕΔΕΤΑ αντιπροσώπευε το 0,58% του ΑΕΠ, με τον μέσο όρο της ΕΕ-27 
στο 1,85% και πρόσφατα η χώρα υποβιβάστηκε στην 19η θέση .

Έλλειψη εθνικών προτεραιοτήτων και ενιαίας στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία (ΕΤΑΚ) με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.  Οι μέχρι 
σήμερα πολιτικές για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία χαρακτηρίζονται από 
αποσπασματικότητα και δεν προωθούν την σύνδεση με την παραγωγική οικονομία.

Μη επαρκείς συνέργειες των εθνικών πολιτικών για την ενσωμάτωση της καινοτομίας  και την 
προώθηση της γνώσης στην αγροτική ανάπτυξη και μη επαρκής έμφαση στην προώθηση της 
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καινοτομίας και της γνώσης στην αγροτική ανάπτυξη. Διαπιστώνονται ελλείψεις στη 
συμπληρωματικότητα των εθνικών στρατηγικών σχεδίων (πχ. ΓΓΕΤ και ΠΑΑ 2007 – 2013). Επίσης, η 
προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης δεν ενσωματώνονταν έως τώρα με συγκεκριμένο τρόπο και 
κατά προτεραιότητα στην Αγροτική Ανάπτυξη.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την έλλειψη σχετικής κουλτούρας σε κοινωνία-πολιτεία-
παραγωγικό σύστημα διατηρούν σε χαμηλό επίπεδο τις επενδύσεις και τη συμμετοχή σε αντίστοιχες 
δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Οι Έλληνες επιχειρηματίες κρίνουν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο 
απαγορευτικό για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε 
πόρους, και υπάρχει έλλειψη οικονομικών κινήτρων . Ωστόσο σημειώνεται ότι και οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την ιδέα της καινοτομίας.

Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες στηρίζονται στη μεταφορά 
ώριμης τεχνολογίας από το εξωτερικό και όχι στην έρευνα και ανάπτυξη με συνέπεια τη μικρή 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συνολική εθνική δαπάνη για την έρευνα. Απουσιάζει μία κρίσιμη 
μάζα επιχειρήσεων ικανού μεγέθους να επενδύσουν στην καινοτομία, στην έρευνα και την τεχνολογία, 
γεγονός που αποτυπώνεται και σε μελέτη της Deutsche Bank (2012) για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και 
την Πορτογαλία.

Κατακερματισμός δημόσιων ερευνητικών υποδομών και μειωμένα κίνητρα για την προσέλκυση 
ερευνητών. Υπάρχει κατακερµατισµός των ερευνητικών υποδοµών και συχνά αναποτελεσματική 
διαχείριση των πόρων, καθώς και ελλείμματα χρηματοδότησης, εθνικής στρατηγικής, συνεργασίας των 
επιχειρήσεων με τις δομές έρευνας, ισότητας και κρίσιμης μάζας, με αποτέλεσμα μειωμένα κίνητρα για 
την προσέλκυση ερευνητών , όπως εντοπίζεται και από την ΓΓΕΤ (προετοιμασία Προγραμματικής 
Περιόδου 2014 – 2020).

Έντονες γεωγραφικές ανισότητες στο χάρτη της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης με υπερ-
συγκέντρωση των ερευνητικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων στην Αττική, την Κρήτη και την 
Κεντρική Μακεδονία. Οι υποδομές έρευνας συγκεντρώνονται στην Αθήνα και μετά στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας, με αποτέλεσμα γεωγραφικές ανισότητες και σημειακή υπέρ-συγκέντρωση 
δραστηριοτήτων.

Χαμηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και εφαρμογών. Από το σημερινό σύστημα, που κινείται στη 
σωστή κατεύθυνση, λείπει εντελώς η λειτουργία πρότυπων εγκαταστάσεων (καλλιεργειών, ζωικών 
εκμεταλλεύσεων, χωρικής μεταποίησης, κ.λπ.) με στόχο την επίδειξη της σωστής πρακτικής. Η ζήτηση 
του ιδιωτικού τομέα για τέτοιου είδους αγρούς ή εγκαταστάσεις θα πρέπει να οδηγήσει στην δημιουργία 
αυτοχρηματοδοτούμενων γεωργικών τεχνολογικών πάρκων.

Ελλιπείς δράσεις δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης στη γεωργία. Το ποσοστό των 
καταρτισμένων νέων γεωργών ανέρχεται σε 17% και είναι ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ-27 .

Χαμηλός βαθμός μεταφοράς τεχνολογίας, κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών και παραγωγής και εξαγωγής 
νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Υπάρχει χαμηλός βαθμός μεταφοράς τεχνολογίας, 
κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών και παραγωγής – εξαγωγής καινοτομίας, καθώς η Ελλάδα κατοχυρώνει 
περίπου 20 πατέντες ετησίως, με τα ανάλογα μεγέθη για την Γερμανία και τη Γαλλία να ανέρχονται σε 
μερικές χιλιάδες .

Προτεραιότητα 2

Το κόστος παραγωγής γεωργικών προϊόντων είναι σημαντικά υψηλό και αποδυναμώνει την 
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ανταγωνιστική θέση της ελληνικής γεωργίας. 

Χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας στον γεωργικό τομέα. Την περίοδο 2005-2009 που απορροφήθηκε η 
πολιτική αποσύνδεσης, η μέση παραγωγικότητα εργασίας στην γεωργία μειώθηκε σημαντικά, ενώ η 
μέση παραγωγικότητα εργασίας στην χώρα κινείται κάτω από τη μέση ευρωπαϊκή και από οικονομίες 
ανταγωνιστικών προϊόντων (πχ Ισπανία, Ιταλία).

Χαμηλός σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου στον γεωργικό τομέα. Μετά το 2009 ο δείκτης 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου στη γεωργία (σαν ποσοστό της ΑΠΑ) είναι μόλις 24%, ενώ ο 
ευρωπαϊκός μέσος είναι 32,5% και της Ιταλίας αγγίζει το 40%, δηλώνοντας το δυσμενές επενδυτικό 
περιβάλλον του αγροτικού χώρου.

Αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων. Οι εισαγωγές – εξαγωγές αγροτικών προϊόντων 
αφήνουν αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περί τα 1,4 δις. Τα αγροτικά προϊόντα συμμετέχουν 
κατά 10% περίπου στις εθνικές εισαγωγές. Το αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στα αγροτικά 
προϊόντα περιορίζεται μετά το 2008 λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Έλλειψη ρευστότητας. Από το 2009 παρατηρείται ραγδαία μείωση των μακροπρόθεσμων δανείων, λόγω 
έλλειψης ρευστότητας και δανειοδοτήσεων από πλευράς τραπεζών και λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης των 
επενδυτών γεωργών, σε συνδυασμό με το συνεχώς μειούμενο πάγιο γεωργικό κεφάλαιο, την αύξηση των 
επιτοκίων και την συμμετοχή της αμοιβής του κεφαλαίου μετά το 2009, όπως διαφαίνεται και από την 
απροθυμία των δυνητικών δικαιούχων του ΠΑΑ να αναλάβουν επενδύσεις.

Διαρθρωτικές αδυναμίες: Μέγεθος εκμεταλλεύσεων και ανθρώπινο δυναμικό. Η ελληνική γεωργία 
αποτελείται από πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, με αποτέλεσμα να αποκλείονται οι οικονομίες και 
επενδύσεις κλίμακας, ιδίως στις αροτραίες καλλιέργειες, σε συνδυασμό και με τον υψηλό 
κατακερματισμό των ιδιοκτησιών και του ανάγλυφου που αυξάνει το κόστος ενέργειας των 
καλλιεργητικών διαδικασιών. Οι δείκτες ηλικιακής σύνθεσης της χώρας είναι κοντά στον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο.

Υψηλή εξάρτηση του γεωργικού εισοδήματος από τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ. Οι άμεσες ενισχύσεις 
σχετίζονται με την βιωσιμότητα των αγροτικών νοικοκυριών αφού στην πλειονότητα τους είναι 
αποσυνδεδεμένες από την καλλιέργεια.

Ελλείψεις στους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Αναφορικά με την 
ιχηλασιμότητα προέλευσης των πρώτων υλών στη χώρα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εισάγει σημαντικές 
εξαιρέσεις για την κάλυψη ελλείψεων της παραγωγής. Επίσης, παρατηρείται πολυδιάσπαση ανάμεσα 
στους πιστοποιητικούς και ελεγκτικούς οργανισμούς, με αποτέλεσμα συχνά την σύγχυση των 
καταναλωτών.

Προτεραιότητα 3

Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης στο λιανεμπόριο και σε ορισμένους κλάδους της μεταποίησης τροφίμων. 
Εκτιμάται  υψηλός βαθμός συγκέντρωσης τζίρου στις μεσαίες και μεγάλες αλυσίδες, που δημιουργεί 
ολιγοπωλιακές δομές, ευνοεί την προ-συνεννόηση των επιχειρήσεων υπό μορφή καρτέλ, πιέζει τις τιμές 
παραγωγού και μεταβιβάζει μέρος των κερδών στο λιανεμπόριο.

Μειωμένη προσφορά ιδιωτικής ασφάλειας της γεωργικής παραγωγής. Η ασφάλιση της παραγωγής στον 
αρμόδιο φορέα (ΕΛΓΑ) είναι ενιαία, υποχρεωτική και τα ασφάλιστρα πληρώνονται σαν παρακράτηση 
από την Ενιαία Ενίσχυση. Τα ποσά δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαφοροποιήσεις της απόδοσης  ανά 
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παραγωγό, ούτε τις αντικειμενικές διαφορές ανάμεσα σε γεωγραφικές και εδαφοκλιματικές μικρο-ζώνες, 
λειτουργώντας ως αντικίνητρο στην επιχειρηματικότητα.

Έλλειψη σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης του κινδύνου.

Ελλείψεις στους ελεγκτικούς και ρυθμιστικούς φορείς σε θέματα παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας 
τροφίμων. (βλέπε σχετικά προτεραιότητα 2)

Προτεραιότητα 4

Ελλείψεις στο χαρακτηρισμό και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Υπάρχει θεσμικό 
έλλειμμα στην κατοχύρωση και την διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς δεν έχουν 
εκπονηθεί όλα τα προβλεπόμενα Σχέδια Διαχείρισης και οι Φορείς Διαχείρισης καλύπτουν το 23% των 
περιοχών Natura 2000.

Έντονη χρονική και χωρική ανισοκατανομή των υδατικών πόρων.

Αύξηση των εκτάσεων με φαινόμενα νιτρορύπανσης (Οδηγία 96/676/ΕΟΚ).

Υψηλός ρυθμός διάβρωσης εδαφών. Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό ρυθμό διάβρωσης εδαφών, με δείκτη 
υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ-27.

Υπερβόσκηση σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Οι υψηλότερες πυκνότητες ζωικού κεφαλαίου βοσκής 
καταγράφονται στην Δυτική Ελλάδα, την Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και την 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη , με πιθανή εμφάνιση υπερβόσκησης και στην Κρήτη και στο Αιγαίο και 
έλλειψη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου και των βοσκοτόπων σε αρκετές 
περιοχές.

Προτεραιότητα 5

Περιορισμένη αξιοποίηση του δυναμικού της βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας ειδικότερα στον τομέα 
της γεωργίας. Υπάρχει υστέρηση σε σχέση με την ΕΕ-27 στην αξιοποίηση της βιομάζας, ιδίως αυτής που 
προέρχεται από τη γεωργία

Υψηλή κατανάλωση και σημαντικές απώλειες αρδευτικού νερού. Οι απαιτήσεις για νερό άρδευσης 
ανέρχονται στο 86% του νερού χρήσης της χώρας και η Ελλάδα παρουσιάζει την δεύτερη υψηλότερη 
αναλογία αρδευτικού νερού ανά ha στις μεσογειακές χώρες.

Περιορισμένος αριθμός ερευνών/σχεδίων για την ορθολογική διαχείριση των βιοκαυσίμων.

Προτεραιότητα 6

Υστέρηση των αγροτικών περιοχών ως προς τους βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως το κατά κεφαλή 
προϊόν. Το μέσο ΑΕΠ ανά κάτοικο για την ύπαιθρο είναι χαμηλότερο από οποιαδήποτε ομάδα περιοχών. 
Όσο αυξάνει η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στην ΑΠΑ τόσο μειώνεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ 
στην αντίστοιχη περιοχή και εκτιμάται από την DG AGRI ότι οι αραιοκατοικημένες περιοχές έχουν 
υψηλότερο δείκτη φτώχειας για το 2011 σε σχέση με τον εθνικό μέσο και τις πυκνοκατοικημένες 
περιοχές.

Προβληματική δημογραφική σύνθεση των περιοχών της υπαίθρου. Η ύπαιθρος και οι ορεινές περιοχές 
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έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωμένων, 4% υψηλότερο από τις αστικές περιοχές και τον μέσο όρο 
της ΕΕ-27.

Διαρθρωτική υστέρηση των περιοχών της υπαίθρου (δείκτης Λισαβόνας). Μεγαλύτερη υστέρηση στην 
προσέγγιση των στόχων της Λισαβόνας εμφανίζουν οι νησιωτικές ομάδες του Βορείου, Νοτίου Αιγαίου 
και των Ιονίων Νήσων, καθώς και δύο περιφέρειες υψηλού ποσοστού ορεινών περιοχών, η Στερεά 
Ελλάδα και η Ανατολική Μακεδονία. Επίσης, όσο αυξάνει το ποσοστό του πληθυσμού που κατοικεί 
στην ύπαιθρο σε μια περιφέρεια, τόσο απομακρύνεται η περιοχή από τους στόχους της Λισαβόνας.

Έλλειψη κοινωνικών και βασικών υποδομών δημόσιου χαρακτήρα, ιδιαίτερα στις αραιοκατοικημένες 
περιοχές. Βασικές υποδομές σχετιζόμενες με την υγεία, την παιδεία, τη συγκοινωνία, τις μεταφορές και 
επικοινωνίες καθώς και με την αναψυχή παρουσιάζουν ιδιαίτερη υστέρηση στις απομακρυσμένες 
περιοχές της υπαίθρου.

4.1.4. Opportunities identified in the programming area

Προτεραιότητα 1

Η έμφαση που δίνεται στην προώθηση της μεταφοράς γνώσης και στην καινοτομία στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Η 
ΕΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, μέσω της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της Πρότασης Κανονισμού για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020, στην προώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς 
γνώσης για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ευρωπαϊκών περιφερειών και της Κοινότητας συνολικά στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Έξυπνη 
Εξειδίκευση. Επιπλέον, η προώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης αποτελούν οριζόντια 
προτεραιότητα για την νέα ευρωπαϊκή στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Οι πρόσθετες ενισχύσεις από την ΕΕ για «συμπράξεις καινοτομίας» μεταξύ ερευνητικών κέντρων, 
πανεπιστημίων, γεωργών, ομάδων παραγωγών, μεταποιητικών βιομηχανιών, αλυσίδων διακίνησης και 
των καταναλωτών. Η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της νέας μεθόδου της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα,  η οποία παρέχει μια κοινή 
πλατφόρμα συνεργασίας, για την αξιοποίηση της μεταφοράς γνώσης και της καινοτομίας.

Η δυνατότητα συγκρότησης εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική 
ανάπτυξη, εναρμονισμένης με διεθνείς και εθνικές καλές πρακτικές για την βιώσιμη ανάπτυξη της 
γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασοπονίας. Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, η προώθηση της 
χρήσης νέων εργαλείων υποστήριξης του αγροτικού παραγωγικού δυναμικού, η δράση της πολιτείας στο 
πλαίσιο προγραμματισμού της επόμενης περιόδου, καθώς και η πρόσφατη πρόοδος στην υλοποίηση 
δράσεων έρευνας, κατάρτισης και εκπόνησης μελετών σε ειδικούς κλάδους(π.χ. δασοπονία), μπορούν να 
διαμορφώσουν τις συνθήκες για μια εθνική στρατηγική για την έρευνα, την καινοτομία και την 
τεχνολογική ανάπτυξη.

Η περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών για την αξιοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών και δασικών 
υπολειμμάτων για την παραγωγήτων ΑΠΕ ως καινοτόμων υποδομών για την προαγωγή της αειφόρου 
αγροτικής ανάπτυξης και την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό 
ενεργειακό και παραγωγικό χάρτη.  Στη χώρα εμφανίζονται νέες δυνατότητες ενσωμάτωσης της 
καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης των υποδομών ΑΠΕ, χάρη στον εθνικό σχεδιασμό . Επίσης, έχει 
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σημειωθεί πρόοδος κατά την υλοποίηση των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ με αντικείμενο την ανάπτυξη των 
υποδομών ΑΠΕ .

Νησίδες αριστείας σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς.  Η χώρα διαθέτει ορισμένες διεθνώς 
αναγνωρισμένες «νησίδες αριστείας», όπως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Πανεπιστήμιο Κρήτης κλπ, οι περγαμηνές των οποίων 
επιβεβαιώνονται από τις επιδόσεις τους στις λίστες των παγκόσμιων κατατάξεων Πανεπιστημίων / 
Σχολών / Τμημάτων. Επίσης, στην «Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία» του Υπουργείου Παιδείας 
βρίσκονται εγγεγραμμένες 230 δράσεις από 57 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

Υψηλές επιδόσεις του ελληνικού συστήματος  Ε&Κ στα συγχρηματοδοτούμενα από την  ΕΕ 
Προγράμματα-Πλαίσια.  Μέσω των υποδομών έρευνας και κατάρτισης στην αγροτική ανάπτυξη που 
προαναφέρθηκαν, η Ελλάδα εμφανίζει υψηλή συμμετοχή στα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα στην έρευνα και την τεχνολογία.

Σημαντική ελληνική παρουσία στο χώρο των επιστημονικών δημοσιεύσεων (πάνω από το Μ.Ο. της ΕΕ). 
Με βάση το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ο αριθμός των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων 
γνώριζε συνεχή αύξηση κατά την περίοδο 1996 – 2009.

Υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων που έχουν εισάγει μη τεχνολογικές καινοτομίες και δίκτυα μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Σημειώνεται αύξηση στην ενσωμάτωση μη τεχνολογικής καινοτομίας από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με δείκτη στο 89% του μέσου όρου της ΕΕ-27 . Περί το 69% του μέσου ευρωπαϊκού όρου 
κυμαίνεται το επίπεδο ανάπτυξης δικτυώσεων και συνεργασιών των επιχειρήσεων, που μπορούν να 
τονώσουν την καινοτομική επιχειρηματικότητα.

Νέα εργαλεία υποστήριξης των παραγωγών, πληροφόρησης και διασύνδεσης. Παρατηρείται αύξηση της 
διάδοσης και χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε επίπεδο ποσοστού 
χρηστών του διαδικτύου, και αριθμού νοικοκυριών με πρόσβαση σε ΤΠΕ ,που ευνοούν την προώθηση 
της γνώσης, της αξιοποίησης των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της καινοτομίας. Επίσης διαφαίνεται η 
ευκαιρία καλύτερης υποστήριξης των νέων κυρίως αγροτών μέσω του Συστήματος Γεωργικών 
Συμβούλων, αλλά και μέσω της υλοποίησης νέων πρωτοβουλιών υποστήριξης των αγροτών με χρήση 
νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, όπως το GAIA-επιχειρείν.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της 
εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς.  Το «Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής 
Πληροφόρησης», έχει αποτυπώσει τις κύριες τεχνολογικές περιοχές ενδιαφέροντος και τις τεχνολογίες 
αιχμής, που θα παίξουν σημαντικό ρόλο το επόμενο διάστημα στη χώρα. Ο τομέας «Τρόφιμα και 
Αγροδιατροφική Αλυσίδα» έχει αναδειχθεί. Οι αναδυόμενες αγορές που μπορούν να προκύψουν 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων στην εφοδιαστική 
αλυσίδα και την παραγωγή τροφίμων με περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές.

Προτεραιότητα 2

Αυξανόμενη προσφορά και ζήτηση για βιολογικά προϊόντα και γενικότερα για πιστοποιημένα προϊόντα. 
Στην Ελλάδα, η έκταση σε βιολογική γεωργία και ο αριθμός καλλιεργητών αυξάνουν σταθερά. Η θέση 
της Ελλάδας βρίσκεται ακριβώς στο μέσο όρο της ΕΕ-27 αλλά οι κλιματικές και καλλιεργητικές 
συνθήκες ευνοούν περαιτέρω αύξηση. Διαφαίνεται λοιπόν η ευκαιρία να βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας 
στην ΕΕ-27 όσο αφορά την βιολογική γεωργία και τα ποιοτικά προϊόντα και να στραφεί επιχειρηματικά 
η χώρα προς τις ευρωπαϊκές αγορές, προσανατολισμός που ενδείκνυται για γεωργία μικρού μεγέθους 
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κλήρου, συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος.

Δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι ζητούμενο σε όλη την 
εθνική οικονομία, έχει αποτυπωθεί σε όλες τις εισηγητικές εκθέσεις και η επίτευξή του θα δώσει 
σημαντικές ευκαιρίες τόσο στη γεωργία όσο και στη βιομηχανία τροφίμων.

Πίστη των καταναλωτών στα Ελληνικά προϊόντα. Ισχυρές αποδείξεις από όλες τις μέχρι σήμερα 
πανευρωπαϊκές έρευνες καταναλωτών δείχνουν όχι μόνο πίστη των καταναλωτών στα Ελληνικά 
προϊόντα, αλλά και στα τοπικά ή άλλης ιδιαίτερης σήμανσης προϊόντα, π.χ., ορεινά.

Διαφαινόμενη επιστροφή νέων στην ύπαιθρο. Έχει ήδη παρουσιασθεί σαν πλεονέκτημα (αφού έχει ήδη 
αρχίσει να διαφαίνεται η τάση στο παρόν) αλλά η ενίσχυση αυτής της τάσης θα αποτελέσει και 
σημαντική ευκαιρία στο μέλλον.

Η διάδοση της συμβολαιακής γεωργίας. Μέσω της πρόσφατης θέσπισης των «Συμβάσεων μελλοντικής 
πώλησης αγροτικών προϊόντων»  έχει αρχίσει να προωθείται στην Ελλάδα η συμβολαιακή γεωργία από 
πολλές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης των τροφίμων και υπάρχει η ευκαιρία να προωθηθεί 
ακόμα περισσότερο.

Προτεραιότητα 3

Τα νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και κυρίως διαχείρισης τιμών αγροτικών προϊόντων και 
χρηματοοικονομικών κινδύνων.  Όπως έχει αναφερθεί, στην Ελλάδα δεν υφίστανται ακόμα εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων στην αγροτική παραγωγή, στο εισόδημα ή στη διατροφική αλυσίδα, αλλά 
αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την ελληνική γεωργία, ιδίως σε συσχέτιση με τις πρόσφατες 
ενθαρρυντικές αναμορφώσεις του θεσμικού πλαισίου.

Αυξανόμενη προσφορά και ζήτηση για βιολογικά και υγιεινά προϊόντα. (όπως αναπτύχθηκε παραπάνω 
στην προτεραιότητα 2).

Σημαντική εκτίμηση των καταναλωτών σε τοπικά προϊόντα και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού στην 
Ελλάδα. Κατά το Eurobarometer (2011), οι Έλληνες κατά συντριπτική πλειοψηφία συμφωνούν με την 
ενθάρρυνση από πλευράς ΕΕ των τοπικών αγορών και καναλιών διανομής, εντοπίζουν πλεονεκτήματα 
στις απευθείας αγορές από τοπικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και θα στήριζαν μια πολιτική σήμανσης 
των τοπικών προϊόντων.

Σημαντικό πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο για τις ομάδες παραγωγών, τις συνεταιριστικές και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις.  Με το «Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων και 
Ομάδων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων» που προαναφέρθηκε, καθορίζονται οι βασικές αρχές των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών, η χρηματοδότηση και τα αναπτυξιακά και φορολογικά κίνητρα, οι Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις, οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις, οι Αγροδιατροφικές Συμπράξεις της 
Περιφέρειας, θεμελιώνονται οι «Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων» για την 
συμβολαιακή γεωργία, και τα Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων.

Σημαντική εμπειρία και πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο για την υιοθέτηση συστημάτων ποιότητας στην 
γεωργική εκμετάλλευση και δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων. Ο 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην πιστοποίηση προτύπων (πχ. Σύστημα 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή, Πιστοποιήσεις ενδείξεων ΠΟΠ / ΠΓΕ, 
Πιστοποίηση για προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών κλπ) και επιβλέπει τους ιδιωτικούς φορείς 
πιστοποίησης εφαρμογής των προτύπων AGRO, των Εθνικών Σημάτων Πιστοποίησης Γεωργικών 
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Προϊόντων του συστήματος ελέγχου Προϊόντων Βιολογικής γεωργίας.

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για την ανάδειξη πιστοποιημένων, ποιοτικών και καινοτόμων 
προϊόντων.

Προτεραιότητα 4

Σημαντικό ποσοστό γεωργικών εκτάσεων σε προστατευόμενες περιοχές και περιοχές με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Στην Ελλάδα το 18,9% της Χρησιμοποιούμενης Αγροτικής Γης (ΧΑΓ) 
είναι αγροτικές εκτάσεις που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και 80% της ΧΑΓ είναι μειονεκτικές 
περιοχές. Στις περιοχές αυτές ασκείται ήπιας μορφής γεωργία και κτηνοτροφία. Οι πρακτικές αυτές 
μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας με τα οφέλη όπως έχουν αναφερθεί ήδη στην Προτεραιότητα 2. Επιπλέον, ένας μεγάλος 
αριθμός ειδών πανίδας και χλωρίδας εξαρτώνται άμεσα για την επιβίωση τους από τη συνέχιση των 
πρακτικών αυτών.

Δημιουργία προϋποθέσεων πλαισίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σήμερα 
από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ), εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης (ΣΔ) έχουν τα 10 ΥΔ. Σε 
διαδικασία έγκρισης βρίσκονται τα υπόλοιπα ΣΔ. Σε μια κλιματικά μεταβαλλόμενη εποχή, η εφαρμογή 
των ΣΔ θα οδηγήσει στην αποτελεσματική προστασία και στην ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων.

Η έμφαση της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 και των Εθνικών Πολιτικών στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Η σημαντική έμφαση για υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από 
τις κυρίαρχες και εμβληματικές πολιτικές της ΕΕ θα αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω προώθηση 
δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος στην ελληνική γεωργία.

Προτεραιότητα 5

Ο νέος εθνικός σχεδιασμός για την ένταξη των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Με το Νόμο 
3851/2010, απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής έργων ΑΠΕ,  αναβαθμίζεται ο 
ρόλος της ΡΑΕ και περιορίζεται η διάρκεια της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας, σε 2 μήνες. Οι μικρές 
εγκαταστάσεις ΑΠΕ εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και προωθούνται 
διεσπαρμένες εφαρμογές ΑΠΕ.

Δυνατότητες επανάχρησης υδάτων από Τριτοβάθμιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων. Η 
επέκταση των τριτοβάθμιων εγκαταστάσεων θα προσθέσει νερό ικανό για άρδευση σε περιαστικά δάση 
και γεωργικές παραγωγικές δραστηριότητες εκτός διατροφικής αλυσίδας.

Προτεραιότητα 6

Βελτίωση της προσβασιμότητας στις περιοχές της υπαίθρου. Στην Ελλάδα, έχουν εκτελεστεί σημαντικά 
μέρη των οδικών αξόνων κυρίως στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. με αποτέλεσμα καλύτερη 
πρόσβαση στην αγορά των μεγάλων αστικών κέντρων (Αττικής, Θεσσαλονίκης) για αγροτουριστικής 
φύσης δραστηριότητες.

Διασύνδεση τουρισμού με τη γαστρονομική και πολιτιστική παράδοση και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα. 
Η επιτυχημένη ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
δημιουργούν την ευκαιρία της σύνδεση της μαγειρικής παράδοσης (culinary heritage) με τον τουρισμό 
και τη συνακόλουθη προώθηση των τοπικών προϊόντων.
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Διαφαινόμενη επιστροφή νέων στην ύπαιθρο. (όπως έχει αναπτυχθεί στα πλεονεκτήματα και στην 
προτεραιότητα 2 στις ευκαιρίες)

4.1.5. Threats identified in the programming area

Προτεραιότητα 1

Επιδείνωση των επιπέδων φτώχειας και ραγδαία αύξηση της ανεργίας και του μεταναστευτικού ρεύματος 
εκτός Ελλάδας, κυρίως του νέου επιστημονικού δυναμικού (brain drain). Ένα από τα πλέον ανησυχητικά 
φαινόμενα που καλείται να αντιμετωπίσει η εγχώρια αγορά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
χώρας είναι η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2012, η 
ανεργία  στη χώρα ανήλθε στο 24,3%, επίδοση που είναι η δεύτερη χειρότερη στην ΕΕ-27 για το εν λόγω 
έτος μετά την Ισπανία, που εμφάνισε ανεργία 25%. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν μόλις 10,5%. Πολύ 
δυσμενέστερες συνθήκες επικρατούν στην ηλικιακή ομάδα 15 – 24 για το ίδιο έτος. Συγκεκριμένα, η 
ανεργία ανάμεσα στους νέους  υπερέβη το 55% το 2012, καθιστώντας την Ελλάδα την χώρα με την 
απολύτως υψηλότερη ανεργία ανάμεσα στους νέους στην ΕΕ-27. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερα 
βαρύνουσα σημασία αν αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα επίπεδα φτώχειας στη χώρα μας, τα οποία είναι 
υψηλά σε σχέση με αυτά των περισσότερων κρατών – μελών της ΕΕ-27. Πράγματι, τα επίπεδα φτώχειας 
για το σύνολο της επικράτειας ανήλθαν στο 31% για το έτος 2011, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο κατά 28% περίπου. Αν ληφθεί υπόψη η τυπολογία των επί μέρους περιοχών, η υπέρβαση αυτή 
ισούται με 11% για τις αραιοκατοικημένες περιοχές, 26% για τις πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ 
ακόμα δυσμενέστερη είναι η εικόνα για τις περιοχές ενδιάμεσου βαθμού αστικοποίησης, όπου τα επίπεδα 
φτώχειας στην Ελλάδα ήταν αυξημένα κατά 47,1% σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο το 2011. Δεν 
υπάρχουν ακριβείς μετρήσεις για τη μετανάστευση επιστημονικού δυναμικού από την Ελλάδα μέχρι 
σήμερα, αλλά εάν επιδεινωθεί η οικονομική κατάσταση το μεταναστευτικό ρεύμα ανάμεσα στους νέους 
και ικανότερους θα είναι σημαντικό.

Απουσία κοινωνικού κεφαλαίου και έλλειψη εμπιστοσύνης για την ανάπτυξη συνεργασιών και 
δικτυώσεων. Η απειλή αυτή βασίζεται σε μία κοινά αποδεκτή (αναφέρεται ευρύτατα στα εθνικά κείμενα 
διαπραγμάτευσης) πραγματικότητα την οποία προσπάθησε να αποτυπώσει πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ.

Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος στην ελληνική ερευνητική κοινότητα. Η απειλή αυτή βασίζεται 
επίσης σε μία κοινά αποδεκτή (αναφέρεται ευρύτατα στα εθνικά κείμενα διαπραγμάτευσης) 
πραγματικότητα. Τα ερευνητικά αποτελέσματα βρίσκουν πολύ δύσκολα το δρόμο τους προς την 
οικονομική αξιοποίηση από τους ίδιους τους ερευνητές οι οποίοι στερούνται επιχειρηματικού πνεύματος. 
Η απειλή αυτή αναγνωρίσθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση με την υιοθέτηση οριζόντιων δράσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια Μονάδων Καινοτομίας.

Προτεραιότητα 2

Αυξημένη μεταβλητότητα του κόστους εισροών και του τελικού προϊόντος. Η επιδείνωση του κόστους 
των εισροών (βλέπε ανάλυση παρακάτω) δεν θα επηρεάσει μόνο το ύψος του κόστους αλλά και την 
χρονική και χωρική μεταβλητότητά του, περιθωριοποιώντας ακόμα περισσότερο την παραγωγή στις 
μειονεκτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ήδη υψηλή τιμή 
των προϊόντων με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη μείωση της εσωτερικής ζήτησης.

Περαιτέρω επιδείνωση των στοιχείων κόστους εισροών της γεωργικής παραγωγής. Ο έλεγχος του 
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κόστους παραγωγής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα των 
ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με ιδιαίτερη επισήμανση στο κόστος κεφαλαίου, καθώς και στα 
καύσιμα, τις κτηνοτροφές και τα λιπάσματα ως κρίσιμα στοιχεία κόστους εισροών. Η περαιτέρω 
επιδείνωση των στοιχείων αυτών αποτελεί υπολογίσιμο κίνδυνο, καθώς λόγω των εγγενών προβλημάτων 
της ελληνικής οικονομίας, μπορεί να αυξηθεί η τιμή των καυσίμων και να μην ελεγχθεί αποτελεσματικά 
το κόστος κεφαλαίου. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων θα επηρεάσει την τιμή των μεταφορών (και 
συνεπώς της κτηνοτροφής) και την τιμή των λιπασμάτων που ήδη έχουν ανοδική τάση, με κίνδυνο την 
περιθωριοποίηση ακόμα περισσότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, σε συνδυασμό με την πλήρη 
αποδέσμευση, την διοχέτευση περισσότερης παραγωγικής γης εκτός καλλιέργειας. Επίσης θα οδηγήσει 
σε σημαντική μείωση της ζωικής παραγωγής λόγω μείωσης της εγχώριας παραγόμενης κτηνοτροφής και 
αύξησης των εισαγωγών. Το κόστος του κεφαλαίου συνίσταται στο κόστος δανεισμού των ελληνικών 
τραπεζών που είναι υψηλότερο των υπολοίπων ευρωπαϊκών και μεταφέρεται στην οικονομία, και στο 
κόστος λόγω κινδύνου που προέρχεται από ασύμμετρη πληροφόρηση δανειστή-δανειζόμενου. Οι 
ενέργειες για την εγγυοδοσία θα αποκαταστήσουν το κόστος λόγω ασύμμετρης πληροφόρησης, και με 
την ολοκλήρωση των ενεργειών ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών το τραπεζικό επιτόκιο 
δανεισμού προβλέπεται να μειωθεί.

Η ενδεχόμενη μείωση των ενισχύσεων (που διαχρονικά επιβεβαιώνεται) μέσω των μεταρρυθμίσεων της  
ΚΑΠ αναδεικνύει ως ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο του σχεδιασμού της αγροτικής  πολιτικής την 
βαθμιαία μεταστροφή (αναδιάρθρωση) των παραγωγικών συστημάτων σε συστήματα λιγότερο 
εξαρτώμενα από τις άμεσες ενισχύσεις. Η περαιτέρω μείωση των (αποσυνδεδεμένων) ενισχύσεων θα 
μειώσει το αγροτικό εισόδημα. Η μοναδική πηγή αναπλήρωσης του εισοδήματος θα είναι από παραγωγή 
βιώσιμων καλλιεργειών μη-εξαρτώμενων από ενισχύσεις. Συνεπώς είναι θέμα σχεδιασμού της αγροτικής 
πολιτικής να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες στις οποίες η υιοθέτηση τέτοιων επιχειρηματικών 
ευκαιριών θα αυξηθεί.

Ανασταλτική λειτουργία της οικονομικής ύφεσης στην διαθέσιμη ρευστότητα κεφαλαίων και στις 
ιδιωτικές και δημόσιες καινοτόμες επενδύσεις, που απαιτούν ανάληψη ρίσκου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη προσαρμογής της και 
επαναπροσδιορισμού των εθνικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της τρέχουσας δυσμενούς 
οικονομικής συγκυρίας. Πράγματι, η ελληνική οικονομία γνωρίζει ύφεση από το 2008 έως σήμερα, με το 
πραγματικό ΑΕΠ να έχει συρρικνωθεί σημαντικά το 2011, ήτοι κατά 7,1% και την ύφεση της 
οικονομικής δραστηριότητας της χώρας να εκτείνεται και κατά το 2012 . Το ύψος δανεισμού του 
πρωτογενούς τομέα ανήλθε σε σχεδόν 4 δις ευρώ το 2008, εκ των οποίων τα 3 περίπου δις ευρώ ήταν 
μακροπρόθεσμα δάνεια (1-5 έτη) και σχεδόν 1 δις βραχυπρόθεσμα καλλιεργητικά. Από το 2009 και στο 
εξής, παρατηρείται μια ραγδαία μείωση των μακροπρόθεσμων δανείων μέχρι υποδιπλασιασμού το 2010 
και σχεδόν υπο-τετραπλασιασμού το 2012. Οι συνθήκες αυτές διαμορφώθηκαν από την έλλειψη 
ρευστότητας και δανειοδοτήσεων από πλευράς των τραπεζών, αλλά και από την έλλειψη εμπιστοσύνης 
των επενδυτών γεωργών, που φαίνεται ότι επέλεξαν την αποχή από τις επενδύσεις στον πρωτογενή 
τομέα, διατηρώντας την προσδοκία για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης σε μεταγενέστερο 
στάδιο. Η ανάλυση αυτή πρέπει να εξεταστεί συνδυαστικά με τον συνεχώς μειούμενο σχηματισμό 
παγίου κεφαλαίου στη γεωργία, την μεγάλη αύξηση των επιτοκίων και της συμμετοχής της αμοιβής του 
κεφαλαίου μετά το 2009 που ανήλθε σε σχεδόν 170% των τιμών του 2005. Σημειώνεται επίσης ότι τα 
καλλιεργητικά (ετήσια) δάνεια παρουσιάζουν μία αναμενόμενη κάμψη, λόγω της διεργασίας 
απορρόφησης, από πλευράς του τομέα της γεωργίας, του σοκ της αποσύνδεσης των επιδοτήσεων. Στη 
συνέχεια ο ετήσιος δανεισμός εμφανίζει άνοδο μέχρι και τα μέσα περίπου του 2009, έτος στο οποίο 
κινήθηκε περί το 1 δις ευρώ, για να ακολουθήσει μια περίοδος μείωσης μέχρι σχεδόν τα 637 εκ. ευρώ το 
2012. Η έλλειψη ρευστότητας αλλά και πίστης στην ελληνική γεωργία αντανακλάται επιπλέον και από 
την μη-διάθεση δικαιούχων διαφόρων προγραμμάτων να αναλάβουν εγκεκριμένα  επενδυτικά σχέδια είτε 
του Άξονα 1 είτε του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007 - 2013. Κάποια ποσά της ιδιωτικής συμμετοχής, που οι 
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δικαιούχοι είχαν προβλέψει ότι θα προέλθουν από τραπεζικό δανεισμό, προφανώς έγιναν πιο δύσκολα 
προσβάσιμα, ή συνδέθηκαν με υψηλότερο επιτόκιο. Ως αποτέλεσμα αυτού,  αρκετοί δικαιούχοι 
εγκεκριμένων σχεδίων κάνουν χρήση της παράτασης χρόνου που δικαιούνται, προσβλέποντας είτε σε 
βελτίωση του τραπεζικού δανεισμού (κεφάλαια και επιτόκια) είτε σε βελτίωση του κλίματος που διέπει 
την εθνική οικονομία. Έτσι, διαπιστώνεται ο κίνδυνος σημαντικής μείωσης των επενδύσεων ιδιωτικών 
και δημόσιων κεφαλαίων σε καινοτόμες δράσεις αγροτικής ανάπτυξης, καθώς πρόκειται για δράσεις που 
συνδέονται με την ανάληψη υψηλότερου ρίσκου που δύσκολα αναλαμβάνεται στην υφιστάμενη 
κατάσταση της οικονομίας της χώρας.

Προτεραιότητα 3

Συρρίκνωση της ζήτησης ποιοτικών προϊόντων λόγω περαιτέρω επιδείνωση της ύφεσης στο εσωτερικό 
της χώρας ή τις Ευρωπαϊκές αγορές. Ένα απαισιόδοξο σενάριο επιπλέον επιδείνωσης της ύφεσης λόγω 
επιδείνωσης των μακρο-οικονομικών, κυρίως δημοσιοοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών στην Ευρώπη 
και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου μπορεί να επιδεινώσει την ύφεση στην Ελλάδα. Μια τέτοια 
αρνητική εξέλιξη θα είχε επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή και συνεπώς άμεση 
επίπτωση στη ζήτηση συμβατικών αγροτικών προϊόντων αλλά και στη ζήτηση για πιστοποιημένα 
ποιοτικά προϊόντα, απλά τοπικά προϊόντα, κλπ. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα διότι θα πίεζε τα περιθώρια κέρδους του λιανεμπορίου το οποίο θα μεταβίβαζε 
(τουλάχιστον μέρος) αυτή τη πίεση στους παραγωγούς και στο χονδρεμπόριο. Η ύφεση θα επιδεινώσει 
επίσης τις δομές εμπορίας και διάθεσης προϊόντων στις περιοχές της υπαίθρου και θα πιέσει ακόμα 
περισσότερο τα ήδη χαμηλά αγροτικά εισοδήματα. Τέλος, η παρατεταμένη ύφεση θα επιδράσει 
διαφορετικά στα πιστοποιημένα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα στρέφοντας τους καταναλωτές σε 
συμβατικά φθηνότερα προϊόντα ή σε προϊόντα επωνυμίας των αλυσίδων λιανεμπορίου.

Ελλείψεις στους ελεγκτικούς και ρυθμιστικούς φορείς για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και 
τροφίμων. Η επέκταση των ελλείψεων στους ελεγκτικούς και ρυθμιστικούς  φορείς θα αποστερήσει την 
Ελληνική γεωργία από το συγκριτικό της ποιοτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Προτεραιότητα 4

Υψηλό ποσοστό των ειδών που ανήκουν στα απειλούμενα είδη. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό 
ποσοστό των απειλούμενων ειδών στη χώρα που διεθνώς εντάσσονται σε χαμηλότερη κατηγορία καθώς 
και η έλλειψη δεδομένων για πολλά ακόμα είδη υποδηλώνει την ανάγκη για εντατικότερη επιστημονική 
έρευνα καθώς και για ενίσχυση της προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των ενδιαιτημάτων που 
φιλοξενούν τα διάφορα είδη.

Έλλειψη οργάνωσης και καταγραφής χωρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων. Στον αγροτικό τομέα 
μια σημαντική απειλή αποτελεί η έλλειψη Γεωργικού Κτηματολογίου. Όμοια, η έλλειψη δασικών 
χαρτών και Δασολογίου για το σύνολο της χώρας αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση και προστασία του φυσικού αυτού πλούτου.

Προτεραιότητα 5

Δυσμενέστερες από τις προβλεπόμενες επιπτώσεις από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μεσογείου, που ανήκει και η Ελλάδα, 
συγκεκριμένα μείωση των κατακρημνισμάτων και αύξηση της θερμοκρασίας ειδικά τις θερμές 
περιόδους, αποτελούν απειλή για την γεωργία και την κτηνοτροφία. Ο τομέας της γεωργίας και 
κτηνοτροφίας, λόγω της φύσης του, είναι εκτεθειμένος σε μεγάλο βαθμό σε ακραία καιρικά φαινόμενα 
και πυρκαγιές. Οι υψηλές απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό που καταγράφονται ήδη, κυρίως στις 
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Μεσογειακές χώρες, πρόκειται να αυξηθούν περαιτέρω, λόγω της ξηρασίας και των υψηλών 
θερμοκρασιών, γεγονός που θα επιφέρει σημαντική καταπόνηση και στις καλλιέργειες. Επιπλέον, 
υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους και απώλειας γόνιμων εδαφών, λόγω της μεταβαλλόμενης 
έντασης και συχνότητας των κατακρημνισμάτων και των δριμύτερων ξηρασιών. Σύμφωνα με τη μελέτη 
της Τράπεζας της Ελλάδος, η αλλαγή του κλίματος αναμένεται τελικά να μεταβάλλει τα αποθέματα 
τροφής σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της μεταβολής στη βροχόπτωση, της πιθανής αύξησης της 
θερμοκρασίας και του CO2, της αύξησης των ακραίων καιρικών συμβάντων, της μεταβολής στη 
διασπορά εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών.

Προτεραιότητα 6

Ελλειμματική διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των αγροτικών περιοχών γεωργία. Με την 
επιδείνωση της οικονομικής ύφεσης και την περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων των κατοίκων των 
αστικών περιοχών υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της όποιας διαφοροποιημένης οικονομικής βάσης στις 
αγροτικές περιοχές, κυρίως με την μείωση της βιοτεχνικής δραστηριότητας και του τουρισμού
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4.1.6. Common Context Indicators

I Socio-economic and rural situation

1 Population

Indicator name Value Unit Year

total 11.290.067 Inhabitants 2012 p

rural 42,7 % of total 2012  

intermediate 10,6 % of total 2012  

urban 46,7 % of total 2012  

2 Age Structure

Indicator name Value Unit Year

total < 15 years 14,4 % of total population 2012 p

total 15 - 64 years 65,9 % of total population 2012 p

total > 64 years 19,7 % of total population 2012 p

rural <15 years 14 % of total population 2012 p

rural 15 - 64 years 64,2 % of total population 2012 p

rural > 64 years 21,8 % of total population 2012 p

3 Territory

Indicator name Value Unit Year

total 131.621 Km2 2012  

rural 82,2 % of total area 2012  

intermediate 12,1 % of total area 2012  

urban 5,7 % of total area 2012  

4 Population Density

Indicator name Value Unit Year

total 86,4 Inhab / km2 2011  

rural 45 Inhab / km2 2011  

5 Employment Rate

Indicator name Value Unit Year

total (15-64 years) 51,3 % 2012  

male (15-64 years) 60,6 % 2012  

female (15-64 years) 41,9 % 2012  

* rural (thinly populated) (15-64 years) 53 % 2012  

total (20-64 years) 55,3 % 2012  

male (20-64 years) 65,3 % 2012  

female (20-64 years) 45,2 % 2012  

6 Self-employment rate

Indicator name Value Unit Year

total (15-64 years) 31,4 % 2012  

7 Unemployment rate

Indicator name Value Unit Year

total (15-74 years) 24,3 % 2012  

youth (15-24 years) 55,3 % 2012  

rural (thinly populated) (15-74 years) 21,8 % 2012  

youth (15-24 years) 53,7 % 2012  

8 GDP per capita
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Indicator name Value Unit Year

total 75 Index PPS (EU-27 = 100) 2012 p

* rural 70 Index PPS (EU-27 = 100) 2010  

9 Poverty rate

Indicator name Value Unit Year

total 31 % of total population 2011  

* rural (thinly populated) 32,5 % of total population 2011  

10 Structure of the economy (GVA)

Indicator name Value Unit Year

total 170.521,4 EUR million 2012 p

primary 3,4 % of total 2012 p

secondary 16,4 % of total 2012 p

tertiary 80,2 % of total 2012 p

rural 34,2 % of total 2010  

intermediate 8,8 % of total 2010  

urban 56,9 % of total 2010  

11 Structure of Employment

Indicator name Value Unit Year

total 4.076,2 1000 persons 2012 p

primary 12,2 % of total 2012 p

secondary 15,6 % of total 2012 p

tertiary 72,2 % of total 2012 p

rural 41,4 % of total 2010  

intermediate 10,2 % of total 2010  

urban 48,4 % of total 2010  

12 Labour productivity by economic sector

Indicator name Value Unit Year

total 41.833,4 EUR/person 2012 p

primary 11.528 EUR/person 2012 p

secondary 44.056,1 EUR/person 2012 p

tertiary 46.493,2 EUR/person 2012 p

rural 34.278,9 EUR/person 2010  

intermediate 35.877,7 EUR/person 2010  

urban 48.726,6 EUR/person 2010  
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II Agriculture/Sectorial analysis

13 Employment by economic activity

Indicator name Value Unit Year

total 3.763 1000 persons 2012  

agriculture 471,6 1000 persons 2012  

agriculture 12,5 % of total 2012  

forestry 4,4 1000 persons 2012  

forestry 0,1 % of total 2012  

food industry 97,4 1000 persons 2012  

food industry 2,6 % of total 2012  

tourism 272,9 1000 persons 2012  

tourism 7,3 % of total 2012  

14 Labour productivity in agriculture

Indicator name Value Unit Year

total 12.933,5 EUR/AWU 2010 - 
2012  

15 Labour productivity in forestry

Indicator name Value Unit Year

total 11.157,6 EUR/AWU 2008 - 
2009  

16 Labour productivity in the food industry

Indicator name Value Unit Year

total NA EUR/person  

17 Agricultural holdings (farms)

Indicator name Value Unit Year

total 723.010 No 2009  

farm size <2 Ha 373.340 No 2009  

farm size 2-4.9 Ha 183.820 No 2009  

farm size 5-9.9 Ha 87.770 No 2009  

farm size 10-19.9 Ha 45.580 No 2009  

farm size  20-29.9 Ha 14.670 No 2009  

farm size 30-49.9 Ha 10.850 No 2009  

farm size 50-99.9 Ha 5.480 No 2009  

farm size >100 Ha 1.500 No 2009  

farm economic size <2000 Standard Output (SO) 240.990 No 2009  

farm economic size 2.000 - 3.999 SO 140.840 No 2009  

farm economic size 4.000 - 7.999 SO 134.970 No 2009  

farm economic size 8.000 - 14.999 SO 95.590 No 2009  

farm economic size 15.000 - 24.999 SO 53.340 No 2009  

farm economic size 25.000 - 49.999 SO 39.280 No 2009  

farm economic size 50.000 - 99.999 SO 13.500 No 2009  

farm economic size 100.000 - 249.999 SO 3.760 No 2009  

farm economic size 250.000 - 499.999 SO 540 No 2009  

farm economic size > 500.000 SO 200 No 2009  

average physical size 4,8 ha UAA/holding 2009  
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average economic size 9.266,85 EUR of SO/holding 2009  

average size in labour units (persons) 1,7 Persons/holding 2009  

average size in labour units (AWU) 0,6 AWU/holding 2009  

18 Agricultural Area

Indicator name Value Unit Year

total UAA 3.477.930 ha 2009  

arable 50,8 % of total UAA 2009  

permanent grassland and meadows 21,6 % of total UAA 2009  

permanent crops 27,3 % of total UAA 2009  

19 Agricultural area under organic Farming

Indicator name Value Unit Year

certified 122.850 ha UAA 2009  

in conversion 7.980 ha UAA 2009  

share of UAA (both certified and conversion) 3,8 % of total UAA 2009  

20 Irrigated Land

Indicator name Value Unit Year

total 1.025.210 ha 2009  

share of UAA 29,5 % of total UAA 2009  

21 Livestock units

Indicator name Value Unit Year

total 2.406.520 LSU 2009  

22 Farm labour force

Indicator name Value Unit Year

total regular farm labour force 1.212.720 Persons 2009  

total regular farm labour force 372.750 AWU 2009  

23 Age structure of farm managers

Indicator name Value Unit Year

total number of farm managers 723.010 No 2009  

share of < 35 y 6,9 % of total managers 2009  

ratio <35 / >= 55 y 12,6 No of young managers by 100 elderly 
managers 2009  

24 Agricultural training of farm managers

Indicator name Value Unit Year

share of total managers with basic and full agricultural training 3,5 % of total 2009  

share of manager < 35 y with basic and full agricultural training 17 % of total 2009  

25 Agricultural factor income

Indicator name Value Unit Year

total 12.216,2 EUR/AWU 2012  

total (index) 103,4 Index 2005 = 100 2012  

26 Agricultural Entrepreneurial Income

Indicator name Value Unit Year

Standard of living of farmers 9.597,3 EUR/AWU 2012  

Standard of living of farmers as a share of the standard of living of persons employed 
in other sectors 64,4 % 2012  

27 Total factor productivity in agriculture

Indicator name Value Unit Year

total (index) 103,9 Index 2005 = 100 2009 - 
2011  

28 Gross fixed capital formation in agriculture
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Indicator name Value Unit Year

GFCF 1.272,69 EUR million 2011  

share of GVA in agriculture 23,9 % of GVA in agriculture 2011  

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000)

Indicator name Value Unit Year

total 6.539 1000 ha 2010  

share of total land area 50 % of total land area 2010  

30 Tourism infrastructure

Indicator name Value Unit Year

bed-places in collective stablishments 1.111.242 No of bed-places 2011  

rural 74,1 % of total 2011  

intermediate 17,8 % of total 2011  

urban 8 % of total 2011  
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III Environment/climate

31 Land Cover

Indicator name Value Unit Year

share of agricultural land 40 % of total area 2006  

share of natural grassland 9 % of total area 2006  

share of forestry land 18 % of total area 2006  

share of transitional woodland shrub 9,4 % of total area 2006  

share of natural land 20 % of total area 2006  

share of artificial land 2,2 % of total area 2006  

share of other area 1,4 % of total area 2006  

32 Areas with Natural Constraints

Indicator name Value Unit Year

total 78,1 % of total UAA 2005  

mountain 53,9 % of total UAA 2005  

other 21,4 % of total UAA 2005  

specific 2,8 % of total UAA 2005  

33 Farming intensity

Indicator name Value Unit Year

low intensity 40,3 % of total UAA 2007  

medium intensity 37,5 % of total UAA 2007  

high intensity 22,2 % of total UAA 2007  

grazing 47,6 % of total UAA 2010  

34 Natura 2000 areas

Indicator name Value Unit Year

share of the territory 27,3 % of territory 2011  

share of UAA (incl. natural grassland) 18,9 % of UAA 2011  

share of total forestry area 38,9 % of forest area 2011  

35 Farmland Birds index (FBI)

Indicator name Value Unit Year

total (index) NA Index 2000 = 100  

36 Conservation status of agricultural habitats (grassland)

Indicator name Value Unit Year

favourable 37,5 % of assessments of habitats 2001 - 2006  

unfavourable - inadequate 62,5 % of assessments of habitats 2001 - 2006  

unfavourable - bad 0 % of assessments of habitats 2001 - 2006  

unknown 0 % of assessments of habitats 2001 - 2006  

37 HNV Farming

Indicator name Value Unit Year

total NA % of total UAA  

38 Protected Forest

Indicator name Value Unit Year

class 1.1 4,2 % of FOWL area 2011  

class 1.2 NA % of FOWL area  

class 1.3 NA % of FOWL area  
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class 2 NA % of FOWL area  

39 Water Abstraction in Agriculture

Indicator name Value Unit Year

total 3.896.682,8 1000 m3 2009  

40 Water Quality

Indicator name Value Unit Year

Potential surplus of nitrogen on agricultural land 24,3 kg N/ha/year 2005 - 2008  

Potential surplus of phosphorus on agricultural land -2,5 kg P/ha/year 2005 - 2008  

Nitrates in freshwater - Surface water: High quality 50 % of monitoring sites 2010  

Nitrates in freshwater - Surface water: Moderate quality 50 % of monitoring sites 2010  

Nitrates in freshwater - Surface water: Poor quality 0 % of monitoring sites 2010  

Nitrates in freshwater - Groundwater: High quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Groundwater: Moderate quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Groundwater: Poor quality NA % of monitoring sites  

41 Soil organic matter in arable land

Indicator name Value Unit Year

Total estimates of organic carbon content 28,9 mega tons 2009  

Mean organic carbon content 10,6 g kg-1 2009  

42 Soil Erosion by water

Indicator name Value Unit Year

rate of soil loss by water erosion 4,9 tonnes/ha/year 2006  

agricultural area affected NA 1000 ha  

agricultural area affected NA % of agricultural area  

43 Production of renewable Energy from agriculture and forestry

Indicator name Value Unit Year

from agriculture 30,2 kToe 2010  

from forestry 725 kToe 2010  

44 Energy use in agriculture, forestry and food industry

Indicator name Value Unit Year

agriculture and forestry 251 kToe 2010  

use per ha (agriculture and forestry) 24,6 kg of oil equivalent per ha of UAA 2010  

food industry 595 kToe 2011  

45 GHG emissions from agriculture

Indicator name Value Unit Year

total agriculture (CH4 and N2O and soil emissions/removals) 8.837,9 1000 t of CO2 equivalent 2010  

share of total GHG Emissions 7,6 % of total net emissions 2010  
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4.2. Needs assessment

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Cross cutting objectives

Title (or reference) of the need
1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C Environment

Climate 
change 

mitigation 
and 

adaptation

Innovation

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΟ 
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ X X X X X X X X X X

Ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, της 
διαφοροποίησης και της πολύ-
λειτουργικότητας των αγροτικών περιοχών X X X

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΝΕΡΟΥ, 
ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ X X X X X X X X X

Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας 
και των δασών για την προστασία του 
νερού, του εδάφους και της 
βιοποικιλότητας X X

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού 
συστήματος X X X X X X X

Ενδυνάμωση της ποιότητας ζωής και της 
συνοχής των τοπικών κοινωνιών στις 
αγροτικές περιοχές X X X X X

Επαγγελματική Κατάρτιση και βελτίωση 
και προσαρμογή των δεξιοτήτων των 
απασχολούμενων στον αγροδιατροφικό, το 
δασικό τομέα και τ X X X X

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ X X X X X X X X X
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Προώθηση της καινοτομίας στο 
αγροδιατροφικό σύστημα, τη δασοπονία 
και τις αγροτικές περιοχές X X X X X
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4.2.1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

• 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

• 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

Τα δασικά εδάφη είναι η μεγαλύτερη αποθήκη άνθρακα (carbon sequestration). Η προστασία των δασών 
από πυρκαγιές είναι ουσιαστικά προστασία των αποθηκών άνθρακα και συνεπώς οργανικής ουσίας 
Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη αύξησης της επιφάνειας υπό δασική διαχείριση είτε με αναδασώσεις είτε με 
δασώσεις και δημιουργία αγροδασικών συστημάτων.

Προκειμένου να επιτευχθεί προστασία του εδάφους αλλά και προστασία από άλλες συνεπαγόμενες 
επιπτώσεις από τις πυρκαγιές, όπως πλημμύρες, εκπομπές CO2 κτλ, τα μέτρα πρόληψης καθώς και η 
αναδάσωση των καμένων εκτάσεων είναι σημαντικά.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που θέτει η ευρωπαϊκή πολιτική, 
γνωστοί στο σύνολό τους ως στόχοι «20-20-20» (Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020) όπου προβλέπουν 
συμβολή των ΑΠΕ 20% στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020, απαιτείται περαιτέρω 
ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ και στον αγροτικό τομέα. Η προώθηση σύγχρονων και καινοτόμων 
τεχνολογιών για την αξιοποίηση των ΑΠΕ στο γεωργικό τομέα θα έχει έναν σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας στο σύνολο, μειώνοντας τις εθνικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και της αγροτικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) η συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας της χώρας ανέρχονταν, το 2010, περίπου  12 %.

Αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας. Η συμμετοχή της 
βιομάζας στο μείγμα των ΑΠΕ κυμαίνεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα, πρακτικά το σύνολο 
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της παραγωγής ηλεκτρισμού από Βιομάζα και Βιοκαύσιμα προέρχεται σήμερα από ΧΥΤΑ και 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων, όπου παράγεται Βιοαέριο. Συγκρίνοντας την 
αξιοποίηση της βιομάζας στη χώρα και στις υπόλοιπες χώρες τις ΕΕ διαπιστώνεται η υστέρηση στον 
τομέα αυτό, ιδιαίτερα στη βιομάζα που προέρχεται από τη γεωργία.

4.2.2. Ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, της διαφοροποίησης και της πολύ-λειτουργικότητας των 
αγροτικών περιοχών

Priorities/Focus Areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

Cross cutting objectives

Description

Οι αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από την μεγάλη εξάρτηση σε όρους απασχόλησης και 
εισοδήματος από τον πρωτογενή τομέα με εξαίρεση τις  νησιωτικές περιφέρειες που η ανάπτυξη του 
τουρισμού οδηγεί σε περιθωριοποίηση τον πρωτογενή τομέα, έλλειψη επιχειρηματικότητας, 
πληθυσμιακή γήρανση. Στο πλαίσιο αυτό και με διαφαινόμενη  την τάση επιστροφής στην ύπαιθρο, 
ειδικά από τους νέους, απαιτείται να δοθεί  έμφαση στη στήριξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης-
αυτοπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσον αναφορά τη διαφοροποίηση σε τομείς 
συμπληρωματικούς προς τον πρωτογενή τομέα (π.χ. μεταποίηση) ή προστιθέμενης αξίας για την τοπική 
ανάπτυξη (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικές και τεχνικές υπηρεσίες, τοπική παράδοση κ.λπ.) 
την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης αλλά και τη συγκράτηση θέσεων απασχόλησης στις ΜΜΕ των 
αγροτικών περιοχών λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή εξειδίκευση (RIS 3), τον τοπικό σχεδιασμό ή 
στρατηγικές καθώς και την καινοτόμα προσέγγιση των ΜΜΕ. Η ενίσχυση της νεανικής όπως και της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας (ανεξαρτήτου του κλάδου απασχόλησης) έχει κεντρική θέση και 
συνδέεται και με την παρατηρούμενη τάση επιστροφής νέων από τον αστικό χώρο στην ύπαιθρο. Στο 
πλαίσιο αυτό η παροχή κεφαλαίου εκκίνησης (start up) αφετέρου μέσω επιδότησης επενδυτικών σχεδίων 
(εκτός γεωργικού τομέα) αποτελούν προτεραιότητα . Εκτός από την δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
είναι σημαντική η μακροχρόνια βιωσιμότητα των επιχειρήσεων (και η διατηρησιμότητα των θέσεων 
εργασίας), κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί τόσο σε όρους μεγέθους (ΜΜΕ) όσο μέσω ενίσχυσης 
της δικτύωσης των επιχειρήσεων, της διάχυσης της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας, της παροχής 
συμβουλών, της κατάρτισης και της ενίσχυσης της ποιότητας.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της προσέγγισης Leader κατά το παρελθόν  έχει αναδείξει τις 
σημαντικές δυνατότητες που έχουν οι αγροτικές περιοχές
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4.2.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥΝΕΡΟΥ, ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

• 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

Η σημασία του γεωργικού τομέα στην διαχείριση των Προστατευόμενων περιοχών και της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύεται από την έκταση των γεωργικών εκτάσεων μέσα σε περιοχές NATURA 
που ανέρχεται σε περίπου 500.000 εκτάρια καλλιεργειών και 1,5 εκατομμύριο εκτάρια βοσκοτόπων. Θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές σε 
μέτρα που συμβάλουν στην προστασία των φυσικών πόρων .

Στα πρόσφατα εκπονηθέντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας έχει εντοπιστεί 
το πρόβλημα της μη ορθολογικής χρήσης του αρδευτικού νερού καθώς και της ανάγκης εκσυγχρονισμού 
των δικτύων άρδευσης και έχουν προταθεί μέτρα ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση των υδατικών 
πόρων.

Πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της νιτρορύπανσης από τη γεωργική δραστηριότητα στις 
ευπρόσβλητες ζώνες είναι υπαρκτό καθώς οι κίνδυνοι υποβάθμισης υγροτοπικών συστημάτων από την 
εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας και τις αυξημένες εισροές σε αυτούς τους ευαίσθητους 
υδάτινους αποδέκτες.

Η προώθηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής μπορεί να έχει 
πολλαπλά οφέλη στην αγροτική παραγωγή αλλά ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Μέσω της εφαρμογής τους επιτυγχάνεται περιορισμός στη χρήση λιπασμάτων και φυτο-προστατευτικών 
καθώς και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών 
πρακτικών.
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Σε περιοχές της χώρα με ξηροθερμικές συνθήκες παρουσιάζεται υπερβόσκηση π.χ. σε νησιά του Αιγαίου 
και την Κρήτη. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό συνεπάγεται σημαντική υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος (αλλοίωση της βλάστησης, επικράτηση ανεπιθύμητων ειδών, διάβρωση, ερημοποίηση). 
Συνεπώς είναι επιβεβλημένη η διενέργεια βελτιωτικών δραστηριοτήτων όπου υπάρχει υπερβόσκηση.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εξισωτική αποζημίωση έχει παίξει ένα εξαιρετικό περιβαλλοντικό 
ρόλο στη διατήρηση του πληθυσμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και κυρίως στη διατήρηση 
εκτατικών συστημάτων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Οι αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων αλλά και πολλά τοπικά-παραδοσιακά είδη και ποικιλίες οι οποίες 
κινδυνεύουν με εξαφάνιση, αποτελούν στοιχείο της πλούσιας βιοποικιλότητας της χώρας μας. Η 
διατήρηση αυτού του γενετικού υλικού και η χρήση του, είναι μία επένδυση στο κεφάλαιο της 
βιοποικιλότητας.

4.2.4. Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και των δασών για την προστασία του νερού, του εδάφους 
και της βιοποικιλότητας

Priorities/Focus Areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Innovation

Description

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πλούσια βιοποικιλότητα, περιορισμένη έκταση δασών, εντοπισμένα 
φαινόμενα ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων (νιτρορύπανση) και υφαλμύρωσης, παράλληλα 
παρατηρούνται σε συγκεκριμένες περιοχές φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους λόγω υπερβόσκησης. 
Απαιτείται στις περιοχές που έχει διαπιστωθεί ότι η γεωργία και κτηνοτροφία αποτελούν παράγοντα 
επιβάρυνσης (μη σημειακή ρύπανση, υπερβόσκηση, υψηλή άντληση νερού, κλπ.) να προωθηθούν 
ενέργειες που θα προβλέπουν την προώθηση μορφών γεωργίας χαμηλών εισροών συμπεριλαμβανομένης 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης, της γεωργίας ακριβείας και της βιολογικής γεωργίας. Επίσης για τα 
δάση που υπάρχουν  δασικά διαχειριστικά σχέδια θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 
προστατευτικών αναδασώσεων (κοίτες χειμάρρων) και έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και δασικών 
ασθενειών. Η «γεωργική δραστηριότητα» αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή ύδατος επομένως η 
προστασία των υδατικών πόρων και η ορθολογική διαχείριση τους, η υιοθέτηση προηγμένων 
συστημάτων άρδευσης, η μείωση των απωλειών από τα αρδευτικά δίκτυα αποτελούν πρώτη 
προτεραιότητα. Η διατήρηση των του γενετικού υλικού (ζωικού και φυτικού), η προστασία των περιοχών 
(γεωργικών και δασικών) υψηλής φυσικής αξίας σε συνδυασμό με την προστασία του αγροτικού τοπίου 
αποτελούν αναγκαίες παρεμβάσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας με βάση και τα οριζόμενα 
στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που έχει ενσωματώσει τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής καθώς και σχετικό Σχέδιο Δράσης για την πρώτη πενταετία εφαρμογής της Στρατηγικής.

Η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 
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διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα της βιοποικιλότητας 
και της αποφυγής της διάβρωσης του εδάφους

4.2.5. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού συστήματος

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 
particular, generational renewal

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 3B) Supporting farm risk prevention and management

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

Η μέση παραγωγικότητα της εργασίας στην ελληνική γεωργία είναι η τρίτη χαμηλότερη ανάμεσα στις 
χώρες EU-15 και  οφείλεται στον υψηλότερο ρυθμό μείωση της αξίας της παραγωγής σε σχέση με τον 
ρυθμό μείωσης της εργατικής δύναμης στη γεωργία ενώ  η παραγωγικότητα στη δασοπονία είναι μία από 
τις δύο χαμηλότερες σε όλη την ΕΕ, τέλος  μόνο στο τομέα των τροφίμων η παραγωγικότητα εργασίας 
είναι αρκετά υψηλή με προοπτική η χώρα να έχει θέση leader στην ΕΕ. Η παραγωγικότητα της εργασίας 
σχετίζεται άμεσα με την τεχνολογία παραγωγής και την ορθολογική διαχείριση των εισροών καθώς και 
την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Συνεπώς, η κάλυψη  της ανάγκης αυτής απαιτεί παρεμβάσεις 
στην τεχνολογία παραγωγής και στο ανθρώπινο-επιχειρηματικό δυναμικό, την αναστροφή της 
αποεπένδυσης με την αύξηση των επενδύσεων που προϋποθέτει την αποκατάσταση της ρευστότητας και 
προσφοράς πίστης συγχρόνως με τη μείωση του κόστους δανεισμού και ενέργειες αποκατάστασης της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών-γεωργών.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει την βαθμιαία  άμβλυνση των χρόνιων διαρθρωτικών 
προβλημάτων του μικρού μεγέθους (φυσικού και οικονομικού) των γεωργικών εκμεταλλεύσεων , την 
δημογραφική αναζωογόνηση των απασχολούμενων στον πρωτογενή αλλά και την βελτίωση της θέσης 
των παραγωγών στην αλυσίδα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων με διττό στόχο που είναι η 
βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος αλλά και η προστασία του καταναλωτή .  Απαιτείται εστίαση των 
παρεμβάσεων σε κλάδους και τομείς  που παρουσιάζει η χώρα συγκριτικό πλεονέκτημα η παροχή 
κινήτρων για την για την αύξηση του φυσικού και οικονομικού μεγέθους, την εισαγωγή τεχνολογίας, την 
καθετοποίηση της παραγωγής, την   δημιουργία ομάδων και οργανώσεων παραγωγών για την μείωση του 
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κόστους λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην καλύτερη προώθηση των 
προϊόντων.

Η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά για παραγωγούς και μεταποιητές τροφίμων απαιτεί  την 
προετοιμασία μεμονωμένων παραγωγών ή μεταποιητών, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών για την 
υιοθέτηση συστημάτων και σημάτων ποιότητας, και την απόκτηση υποδομών για την πρόσβαση αυτών 
σε βραχείες αλυσίδες και τη βελτίωση της διαπραγματευτικής τους θέσης αλλά και την αύξηση της 
παραγωγής προϊόντων με σήμανση.

4.2.6. Ενδυνάμωση της ποιότητας ζωής και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών στις αγροτικές περιοχές

Priorities/Focus Areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

• 6B) Fostering local development in rural areas

• 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

Cross cutting objectives

Description

Οι περιοχές της υπαίθρου, και κυρίως οι νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είναι πιο 
ευάλωτες στην εγκατάλειψη και γήρανση του πληθυσμού, στον κίνδυνο φτώχειας, στην έλλειψη 
προσβασιμότητας (μεταφορές, ενέργεια, κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές, ψηφιακό αναλφαβητισμό, 
έλλειμμα σε καινοτομία & ειδικότερα στην αγροτική επιχειρηματικότητα). Για την  αντιμετώπιση των 
προκλήσεων απαιτείται προσέγγιση χωρικά διαφοροποιημένη, και ολοκληρωμένη, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της 
βιωσιμότητας, της πολύ-λειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας των αγροτικών περιοχών αναδεικνύει 
την ανάγκη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης,  την προστασία των ευπαθών ομάδων, την 
παραγωγή δημοσίων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αγαθών και τη διασύνδεση με τις αστικές 
περιοχές. Η υποστήριξη βασικών υπηρεσιών και υποδομών σε ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές 
περιοχές δεν πρέπει να ειδωθεί μόνο υπό το πρίσμα της δημόσιας παρέμβασης για βασικές υπηρεσίες  
(π.χ. υγεία, εκπαίδευση χώροι αναψυχής, κ.λπ.) σε φτωχές περιοχές αλλά και υπό το πρίσμα της 
αναγκαιότητας προσφοράς τέτοιων υπηρεσιών και υποδομών σε φυσικά απομονωμένες περιοχές που δεν 
έχουν ούτε το κρίσιμο μέγεθος να στηρίξουν υπηρεσίες αλλά ούτε και τη δυνατότητα μετάβασης σε 
πλησίον περιοχές που δίνουν αυτές τις υπηρεσίες. Τέλος, στην υποστήριξη βασικών υπηρεσιών πρέπει να 
ενταχθεί και η προστασία και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχιτεκτονικής, 
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λαογραφικής, μαγειρικής, κλπ.). Η πρόσβαση σε ΤΠΕ (όχι κατ’ ανάγκη υιοθέτηση) από νοικοκυριά της 
υπαίθρου, όχι μόνο αγροτικά, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση του αποκλεισμού 
(κοινωνικού και οικονομικού) και την καταπολέμηση της φτώχειας. Η υιοθέτηση ΤΠΕ εμποδίζεται από 
την έλλειψη πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές η ανάπτυξη των οποίων αποτελεί βασική συνιστώσα 
και για την προσπάθεια διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης των αγροτικών περιοχών και την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.  Σημαντική συμβολή στην κάλυψη  της ανάγκης θα έχει η υιοθέτηση 
της προσέγγισης Leader εδρασμένη στις καλές πρακτικές του παρελθόντος αλλά και κατάλληλα 
προσαρμοσμένη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της 
φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

4.2.7. Επαγγελματική Κατάρτιση και βελτίωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων των απασχολούμενων 
στον αγροδιατροφικό, το δασικό τομέα και τ

Priorities/Focus Areas

• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

Η ανάγκη προκύπτει τόσο από την σημαντικότατη απόκλιση σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που 
αποτυπώνεται στους σχετικούς κοινούς δείκτες  πλαισίου . Η μεταφορά γνώσεων, με οποιαδήποτε 
μορφή, τυπική ή άτυπη, είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Κύρια αλλά όχι  
φυσικά αποκλειστική στόχευση   πρέπει να είναι οι νέοι που χρηματοδοτούνται μέσω του άρθρου 19 
λόγω του ότι  η επένδυση σε νέους έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα απόδοσης ενώ  οι νέοι είναι (λόγω 
ηλικίας) πιο δυναμικό κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, πιο ανοικτοί σε νέες ιδέες και με μεγαλύτερη 
ικανότητα απορρόφησης γνώσεων και υιοθέτησης νέων πρακτικών και διαδικασιών. Για την κάλυψη της 
ανάγκης θα απαιτηθεί η ριζική αναβάθμιση του συστήματος παροχής κατάρτισης σε  γεωργούς  και ο 
εμπλουτισμός του με τη διεύρυνση της εμβέλειας και της η θεματολογίας των  σε επιπλέον τομείς και 
ιδιαίτερα σε αυτούς που αφορούν την επιχειρηματικότητα-ανταγωνιστικότητα και την κλιματική αλλαγή 
με έμφαση στη διαχείριση της άρδευσης και της ενέργειας. Δεύτερον, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
δίκτυο πρότυπων εγκαταστάσεων επιδεικτικών αγρών  με την ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο  από τον 
ιδιωτικό τομέα όσο και από ερευνητικούς φορείς  Τέλος σε συνέργεια και με τις παρεμβάσεις του 
Ευρωπαίκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)  (για τους εκτός γεωργίας), πρέπει να καλυφθεί η ανάγκη για 
την παροχή κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας.

4.2.8. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Priorities/Focus Areas
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• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

• 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, οφείλονται στο γεγονός ότι ο τομέας της γεωργίας 
και δασοπονίας, λόγω της φύσης του, είναι εκτεθειμένος σε μεγάλο βαθμό σε ακραία καιρικά φαινόμενα 
(π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, πλημμύρες) και πυρκαγιές, ενώ πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας 
γόνιμων εδαφών λόγο της διάβρωσης εδάφους και της μεταβολής των βροχοπτώσεων και των 
αποθεμάτων νερού. Τα κύρια συμπεράσματα των μελετών πάνω στο θέμα μπορούν να συνοψιστούν στις 
προβλέψεις για  παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και αύξηση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα τους 
θερμούς μήνες.  Ιδιαίτερα η αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή της Μεσογείου, στην οποία ανήκει 
και η Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υψηλές απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό καθώς και τις υψηλές 
θερμοκρασίες που επικρατούν γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται να επηρεαστεί σημαντικά.

Είναι πιθανό να αυξηθούν οι απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό ανά επιφάνεια, ενώ τα φαινόμενα ξηρασίας 
και υψηλών θερμοκρασιών δυσχεραίνουν τη βόσκηση και άρα την παραγωγή ζωικού κεφαλαίου ενώ 
μπορεί να προκαλέσουν καταπόνηση στις καλλιέργειες. Η γονιμότητα του εδάφους καθώς και η 
ευδόκιμες ζώνες ενδέχεται να επηρεαστούν επίσης. Η προσαρμογή του τύπου και της ποικιλίας των 
καλλιεργειών στις νέες συνθήκες θα έχει ως αποτέλεσμα τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή και ταυτόχρονα προώθηση της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Η βιολογική Γεωργία μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της προσαρμογής σε φαινόμενα κλιματικής 
αλλαγής. Ο τρόπος αυτός καλλιέργειας έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της δομής του εδάφους και της 
υγρασίας που συγκρατείται σε αυτό αλλά και την ανάπτυξη φυσικών μηχανισμών άμυνας και γενικά της 
ευρωστίας των φυτών.

Εκτός όμως από την προστασία από τις πυρκαγιές υπάρχει ανάγκη προστασίας από ενδεχόμενες δασικές 
ασθένειες που θα συνοδεύουν τα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής και τη μετανάστευση μυκήτων ή 
εντόμων. Έτσι σε αρκετά δάση ενδεχομένως να χρειαστούν ενέργειες που θα αυξήσουν την αντίσταση 
τους σε φαινόμενα κλιματικής αλλαγής.
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4.2.9. Προώθηση της καινοτομίας στο αγροδιατροφικό σύστημα, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές

Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

Η χώρα υστερεί στις καινοτομικές επιδόσεις και κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στο σύνολο των 
«διεθνών μετρήσεων» . Η πληθώρα των αδυναμιών που εντοπίσθηκαν στην SWOT ανάλυση (οκτώ 
συνολικά αδυναμίες) και ο περιορισμένος αριθμός πλεονεκτημάτων  αποτυπώνει το μέγεθος του 
προβλήματος.  Η υιοθέτηση καινοτομιών και η διάχυση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της Έρευνας 
και Τεχνολογίας (Ε&Τ) στον αγροδιατροφικό τομέα αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την αύξηση της 
παραγωγικότητας αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άσκησης της γεωργικής 
δραστηριότητας (νερό, έδαφος, βιοποικιλότητα) και της ανάγκης ενίσχυσης του ευεργετικού ρόλου των 
δασών στην προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή. Το 
μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  και επιχειρήσεων μεταποίησης, η  ασθενής θέση των 
παραγωγών στην αλυσίδα διακίνησης των προϊόντων, η αναζήτηση νέων αγορών για τα ποιοτικά 
ελληνικά προϊόντα  μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μόνο μέσω της  δημιουργίας και 
υποστήριξης  μορφών συνεργασίας για την αποτελεσματική ανάπτυξη και μεταφορά καινοτόμων λύσεων 
στην «αγροδιατροφική παραγωγή» αλλά και τη διαχείριση των φυσικών πόρων  με συλλογικές μορφές 
οργάνωσης όπως οι συσπειρώσεις, τα δίκτυα και οι επιχειρησιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας (ΕΣΚ). Παράλληλα εντοπίζεται η ανάγκη δημιουργίας ενός αξιόπιστου μηχανισμού 
μεταφοράς των αποτελεσμάτων της Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας (Ε-Τ-Κ) στην παραγωγή, η 
αναβάθμιση του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο αυτό. 
Παράλληλα απαιτείται η βελτίωση της δικτύωσης για την και την προώθηση των καινοτόμων μορφών 
συνεργασίας / clusters μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων, μεταξύ των 
δημόσιων φορέων έρευνας και καινοτομίας και του επιχειρηματικού κλάδου, αλλά και μεταξύ των ίδιων 
των επιχειρήσεων. Η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής αλλά και των Περιφερειακών Στρατηγικών  
Έξυπνης Εξειδίκευσης διαμορφώνει ένα ευνοϊκό σε σχέση με το παρελθόν πλαίσιο
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5. DESCRIPTION OF THE STRATEGY

5.1. A justification of the needs selected to be addressed by the RDP, and the choice of objectives, priorities, 
focus areas and the target setting based on evidence from the SWOT and the needs assessment. Where 
relevant, a justification of thematic sub-programmes included in the programme. The justification shall in 
particular demonstrate the requirements referred to in Article 8(1)(c)(i) and (iv) of Regulation (EU) No 
1305/2013

Η αναπτυξιακή στόχευση για την αγροτική ανάπτυξη, την περίοδο 2014-2020, βασίζεται και εξυπηρετεί 
το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό πρότυπο που αποτυπώνεται στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, τις 
προτεραιότητες και τους στόχους του δεύτερου Πυλώνα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
λαμβάνοντας υπόψη και αυτές του πρώτου Πυλώνα, τις προτεραιότητες του Προγράμματος 
Προσαρμογής που ενσωματώνουν και τις συστάσεις του Συμβουλίου για το Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων.

Βασικές αρχές της αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2014 -2020 αποτελούν η οικονομική  και 
περιβαλλοντική αειφορία, η  προώθηση  της κοινωνίας της γνώσης ως δομικού στοιχείου της 
καινοτόμου  επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.

Βάσει των ανωτέρω το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη, είναι  «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου» με βασικό όχημα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
αγροδιατροφικού συστήματος και την ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των  αγροτικών  
περιοχών. Η επίτευξη του οράματος για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα 
του αγροτικού χώρου, συμβάλλει και στους τρείς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μέσω των τριών ενωσιακών στόχων της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής. Η στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από δύο αλληλένδετους και συμπληρωματικούς 
στόχους, που  στοχεύουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων  της μακροχρόνιας ύφεσης λόγω της 
υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και την επίτευξη των γενικότερων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η 
χώρα για την δημοσιονομική εξυγίανση και την επίτευξη  βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι στρατηγικοί στόχοι για την επίτευξη του οράματος είναι οι ακόλουθοι:

• Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα

• Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών

Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται  ως  ακολούθως:

Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα

Μέσω του παρόντος στρατηγικού στόχου επιδιώκεται ένα διττό αποτέλεσμα. Αφενός η ενδυνάμωση της 
σχέσης του αγροτικού τομέα με αυτόν της μεταποίησης/τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων και των 
καταναλωτών, έτσι ώστε να υπάρξουν οι συνθήκες δημιουργίας ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού αγρο-
διατροφικού συστήματος, αφετέρου η αειφορία ενός τέτοιου συστήματος. Ο παρόν στρατηγικός στόχος 
διαρθρώνεται σε δύο κύριες επενδυτικές προτεραιότητες:

Δημιουργία ισχυρού και ανταγωνιστικού αγρο-διατροφικού συστήματος, μέσω της επιχειρηματικότητας, 
της καινοτομίας και της δημιουργίας ή/και διατήρησης βιώσιμων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο 
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Η πρώτη επενδυτική προτεραιότητα εξυπηρετεί τις τρείς πρώτες ανάγκες και αντιστοιχίζεται με τις τρείς 
πρώτες Ευρωπαϊκές προτεραιότητες και τις αναλογούσες σε αυτές επτά περιοχές εστίασης. Οι 
παρεμβάσεις μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν στις εισροές στα διάφορα επίπεδα του συστήματος 
(ανθρώπινο δυναμικό, μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνολογία), στις διαδικασίες και στις εκροές (τελικό 
προϊόν), του  αγρο-διατροφικού συστήματος. Η παρούσα επενδυτική επιλογή επιτυγχάνεται μέσα από 
τρεις  αλληλένδετους ειδικούς στόχους:

Ανταγωνιστική παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Αφορά στην προτεραιότητα 2 (περιοχή εστίασης 2Α)  και προτεραιότητα 1 (περιοχές εστίασης 1Α,1Β 
,1Γ). Η ανάλυση ΠΑΕΑ δίνει κατεύθυνση για τα προϊόντα που θα πρέπει ιεραρχικά να στοχευθούν στα:

o Αγρο-διατροφικά προϊόντα με εξαγωγικό χαρακτήρα και θετικές επιπτώσεις στο εμπορικό 
ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων,

o Αγρο-διατροφικά προϊόντα που έως σήμερα διαμορφώνουν αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο των 
αγροτικών προϊόντων (κτηνοτροφικά προϊόντα κυρίως βόειο και χοιρινό κρέας καθώς και 
αγελαδινό γάλα, ζωοτροφές).

o Τοπικά προϊόντα ποιότητας με μικρό όγκο παραγωγής και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που 
προορίζονται είτε για εσωτερική κατανάλωση, είτε για εξαγωγή σε στοχευμένες μικρές ή ειδικές 
καταναλωτικές αγορές (niche markets).

o Βασικά αγροτικά και αγρο-διατροφικά προϊόντα. Αφορά κυρίως προϊόντα τα οποία παράγονται 
σε μεγάλη κλίμακα, κυρίως στις πεδινές αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται-
καταναλώνονται ευρέως στην εγχώρια ή διεθνή αγορά.

Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Αφορά στην προτεραιότητα 2 (περιοχή εστίασης 2Β) και προτεραιότητα 1 (περιοχές εστίασης 
1Α,1Β,1Γ).  Ο παρόν ειδικός στόχος σχετίζεται (α)  με την πληθυσμιακή ανανέωση των 
απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, την προσέλκυση νέων ανθρώπων και τη διαμόρφωση ενός 
ευνοϊκού πλαισίου για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές, με στόχο 
την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, (β) την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης  
και  την συμβουλευτική υποστήριξη των απασχολούμενων στην πρωτογενή τομέα.

Ενίσχυση της αλυσίδας  αξίας των αγρο-διατροφικών προϊόντων 

Αφορά στην προτεραιότητα 3  (περιοχή εστίασης 3Α)  και προτεραιότητα 1 περιοχές εστίασης 
1Α,1Β,1Γ). Ο παρόν ειδικός στόχος σχετίζεται με την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της θέσης 
του παραγωγού στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη στροφή στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας με σημαντικά χαμηλότερο περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα.  Η προώθηση αλλά  και η 
διαδικασία ορθής υιοθέτησης των κατάλληλων καινοτόμων λύσεων που έχουν παραχθεί από άλλους, 
όπως και η διαμεσολάβηση στην υιοθέτηση της καινοτομίας, η  απρόσκοπτη και αποτελεσματική  
πρόσβαση στην αγορά που απαιτεί την ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών 
και των μεταποιητών θα συμβάλλουν στην απόκτηση  ικανοποιητικού  εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι η παραγωγή πιστοποιημένων και βιολογικών προϊόντων καθώς και προϊόντων με 
χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα αυξάνει την προστιθέμενη αξία αυτών, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την 
ανταγωνιστικότητα.
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Η μεταστροφή σε μία οικονομία της γνώσης διαχέεται εγκάρσια σε όλους τους στρατηγικούς στόχους 
και τις επενδυτικές επιλογές του προγράμματος, όπως στο περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή, στην 
τοπική ανάπτυξη, κ.λπ., εγγράφεται όμως σε αυτή την επενδυτική επιλογή για να σηματοδοτήσει τη 
βαρύτητα που θα έχει η γνώση, η καινοτομία και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επίτευξη ενός 
ανταγωνιστικού αγρο-διατροφικού συστήματος.

Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών, ήτοι 
ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και του κλίματος στην ύπαιθρο

Η δεύτερη επενδυτική προτεραιότητα εξυπηρετεί τις επόμενες τρείς ανάγκες και αντιστοιχίζεται με την 
τέταρτη και πέμπτη Ευρωπαϊκή Προτεραιότητα και τις αναλογούσες σε αυτές οκτώ περιοχές εστίασης.  
Αφορά κυρίως παρεμβάσεις στους φυσικούς πόρους, στο περιβάλλον και στη διατήρηση των ορίων 
πέραν των οποίων το σύστημα γίνεται ασταθές. Η δεύτερη προτεραιότητα περιλαμβάνει και την αειφόρο 
ανάπτυξη και διαχείριση των δασικών συστημάτων.

Για να επιτευχθεί η αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος αλλά και η αειφόρος ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών, το ΠΑΑ 2014-2020 θα παρέμβει, στο σύνολο των αγροτικών περιοχών, έτσι ώστε 
να:

• Προαχθεί η αποδοτική χρήση, στο διηνεκές και η διατήρηση των πόρων της γεωργίας (φυσικοί, 
γενετικοί, κ.λπ.).

• Διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα που επηρεάζονται από το αγρο-διατροφικό 
σύστημα και να προωθηθεί η ευζωία του ζωικού κεφαλαίου.

• Ενσωματωθούν οι αρχές της «βιοοικονομίας» στις αγροτικές περιοχές.

• Μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα διάφορα υποσυστήματα του αγρο-
διατροφικού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αγροτικών περιοχών.

• Προσαρμοστούν τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το αγρο-διατροφικό σύστημα αλλά και τα 
λοιπά οικοσυστήματα των αγροτικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή.

Σημαντική είναι και  η ενσωμάτωση και χρήση της κατάρτισης της έρευνας και της καινοτομίας για την 
προστασία του περιβάλλοντος, το μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η επενδυτική 
αυτή επιλογή επιτυγχάνεται μέσα από δύο αλληλένδετους ειδικούς στόχους:

Προστασία  και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας στη γεωργία και δασοπονία 

Αφορά στην προτεραιότητα 4 (περιοχή εστίασης 4Α,4Β,4Γ και στην προτεραιότητα 5 (περιοχή εστίασης 
5Α). Η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και κυρίως όσον αφορά 
στα ύδατα, θα γίνει με βάση τις ανάγκες των διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών απορροής και των 
περιοχών Natura 2000. Έτσι θα επιτευχθεί η πλέον στοχευμένη και όσο το δυνατό συλλογική 
παρέμβαση. Σε λεκάνες απορροής, όπου το πρόβλημα εστιάζεται στην απόληψη και χρήση νερού, το 
σχέδιο διαχείρισης δύναται να περιλαμβάνει εμπλουτισμό και συγκράτηση νερού με αναδασώσεις, 
προστασία δασών, διευθετήσεις χειμάρρων και ολοκληρωμένη διαχείριση βοσκοτόπων, συντήρηση 
δικτύων άρδευσης και στράγγισης, επενδύσεις αποδοτικής χρήσης του νερού στην εκμετάλλευση και 
υιοθέτηση ανθεκτικών στη ξηρασία καλλιεργειών. Σε περιοχές Natura 2000, κοντά σε υδάτινους 
αποδέκτες, θα δοθεί έμφαση στη βιολογική γεωργία, κ.λπ. Στον ίδιο στόχο εντάσσονται και ενέργειες για 
την προστασία-διάσωση των εγχωρίων φυλών και ποικιλιών, στα πλαίσια της βιοποικιλότητας.
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Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Αφορά στην προτεραιότητα 5 (περιοχές εστίασης  5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε). Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα δάση 
αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του περιβάλλοντος επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή και 
επηρεάζονται από αυτή και για το λόγο αυτό οι παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα 
προσμετρούνται στον παρόντα στρατηγικό στόχο. Τα δασικά οικοσυστήματα (δάση και δασικές 
εκτάσεις) έχουν πολλαπλές λειτουργίες και παρέχουν πολλές υπηρεσίες που είναι ουσιαστικές για την 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων. Η κλιματική 
αλλαγή θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα προσαρμογής των δασικών οικοσυστημάτων, ακόμη και την ίδια 
την ύπαρξή τους. Η έννοια της «βιώσιμης διαχείρισης» επιτρέπει τη συμφιλίωση της παραγωγής με την 
προστασία των δασών, με σκοπό την εξασφάλιση της συνέχισης των λειτουργιών τους (οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών) και μάλιστα χωρίς να διακυβεύεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων 
των μελλοντικών γενεών. Το αγρο-διατροφικό σύστημα δεν είναι μόνο αποδέκτης των δασοκομικών 
παρεμβάσεων (προστασία εδαφικών πόρων και νερού) αλλά η δραστηριότητα του συστήματος επηρεάζει 
με τη σειρά της τα πεδινά δάση και κυρίως τα περιαστικά δάση, τα παραποτάμια δάση και τις δασικές 
εκτάσεις σε εκβολές περιοχών Ramsar ή/και παραθαλάσσιες περιοχές που έχουν σημαντική συνεισφορά 
στα ενδιαιτήματα κα τη βιοποικιλότητα. Συγχρόνως, υπάρχει και η περιβαλλοντική-παραγωγική 
διάσταση της σχέσης δασών και γεωργίας είτε με συνδυασμό μεταξύ τους, είτε με την υποστήριξη των 
εκτατικών συστημάτων ζωικής παραγωγής σε δασικές εκτάσεις (δάση, δασικά διάκενα, λιβαδικές 
εκτάσεις, κ.λπ.). Ιδιαίτερα για την ελληνική δασοπονία, σημαντική είναι η αύξηση της έκτασης  των 
δασών και δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διατηρηθούν αλλά και να αυξηθούν τα αποθέματα  
άνθρακα ώστε να μετριαστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Με την παρούσα στρατηγική ενοποιείται η αντιμετώπιση μεμονωμένων περιοχών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, σε χωροταξικά ενιαίες μονάδες αυξάνοντας τη συνέργεια ανάμεσα στις οδηγίες της ΕΕ 
όπως, η οδηγία για τα νερά (διαχειριστικά σχέδια λεκανών απορροής ποταμών), η οδηγία για τα 
ενδιαιτήματα και τη βιοποικιλότητα (διαχειριστικά σχέδια περιοχών Natura 2000), και οι οδηγίες για τις 
νιτρικά ευαίσθητες περιοχές και την ορνιθοπανίδα (πουλιά). Στο πλαίσιο της ενιαίας αντιμετώπισης για 
την παραγωγή και διαχείριση ανανεώσιμης ενέργειας, το ΠΑΑ 2014-2020 παρεμβαίνει με δράσεις  
κυρίως στη σταβλισμένη κτηνοτροφία και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες (οι δύο πλέον ενεργοβόρες 
γεωργικές δραστηριότητες). Η κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντική επίπτωση, στο διαθέσιμο για 
άρδευση νερό, γεγονός που μπορεί να αντιμετωπισθεί είτε με ενέργειες εξοικονόμησης νερού και 
μείωσης της χρήσης του (εκτός και εντός εκμετάλλευσης), είτε με ενέργειες μεταβολής των 
καλλιεργητικών πρακτικών.

Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών

Η έννοια της Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με την προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών 
περιοχών, καθώς η αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους αφενός συμβάλλει και επηρεάζεται άμεσα από 
τη βιωσιμότητα του αγρο-διατροφικού συστήματος που εδράζεται εκεί, αφετέρου και κυριότερα, 
ενσωματώνει την χωρική πολυτομεακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση αποσκοπώντας στην εν γένει 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των περιοχών αυτών, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής σχετικών τοπικών προγραμμάτων Στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD).

Η επίτευξη του δεύτερου στρατηγικού στόχου συντελείται μέσα από μία (1) επενδυτική προτεραιότητα 
όπως περιγράφεται παρακάτω, η οποία εξειδικεύεται σε τρεις (3) επιμέρους ειδικούς στόχους. Μέσω του 
Στρατηγικού στόχου καλύπτονται η έβδομη και όγδοη ανάγκη ενώ αντιστοιχίζεται με την 6η 
Προτεραιότητα της Ένωσης και τις τρείς περιοχές εστίασης που αυτή περιλαμβάνει.
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Δημιουργία Βιώσιμων και Πολυ-λειτουργικών Αγροτικών περιοχών

Οι αγροτικές περιοχές είναι πολύ-λειτουργικές παρέχοντας α) ποικίλα αγροτικά προϊόντα, τα οποία 
καταναλώνονται τόσο σε αυτές όσο και στις αστικές περιοχές, β) δημόσια αγαθά όπως τα αγροτικά και 
δασικά τοπία, τα φυσικά και δασικά οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι 
φυσικοί πόροι όπως το νερό και τα εδάφη, η προστασία του περιβάλλοντος, κ.λπ., γ) αναψυχή και 
τουρισμό, δ) χώρους κατοικίας, ε) οικονομικές δραστηριότητες έντασης γνώσεων και εμπειρίας. Στο 
πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται σύνθετες και αλληλεπιδρώσες σχέσεις μεταξύ αγροτικών και αστικών 
περιοχών, με τις δεύτερες να ασκούν  ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις στις αγροτικές περιοχές αλλά και 
να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη βιωσιμότητα των αγροτικών κοινωνιών. Στόχος είναι, μέσω των 
παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων στις αγροτικές περιοχές 
(π.χ. πρόσβαση σε πόρους και πληροφορίες, αντιμετώπιση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού), να 
αυξηθούν η ελκυστικότητα και η πολύ-λειτουργικότητα των αγροτικών περιοχών και οι κάτοικοι της 
υπαίθρου να αποτελέσουν ένα «δυναμικό κομμάτι» της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, 
συνεισφέροντας στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και βελτιώνοντας την ποιότητα 
ζωής και διακυβέρνησης για τις ίδιες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επενδυτική επιλογή αναπτύσσεται 
μέσω τριών αλληλοσυμπληρούμενων ειδικών στόχων:

Παροχή βασικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής στις περιοχές της υπαίθρου

Η δημιουργία βιώσιμων περιοχών στην ύπαιθρο προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής βασικών 
υπηρεσιών (κοινωνικές υπηρεσίες, πρόσβαση σε δημόσια αγαθά, βελτίωση μέσων επικοινωνίας) και 
ποιότητας ζωής (αναψυχή, ελάχιστη όχληση, δομημένο περιβάλλον, πολιτισμό, κ.λπ.), που συνεπάγεται 
την εξασφάλιση των σχετικών υποδομών και κυρίως όσων σχετίζονται με την ανάπτυξη των ΤΠΕ 
(ευρυζωνικά δίκτυα).

Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις περιοχές της υπαίθρου

Θα υποστηριχθούν ενέργειες (ενίσχυση ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και κεφάλαιο κίνησης 
για τις νέες επιχειρήσεις) για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης.

Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές

Τόσο η παρούσα οικονομική κρίση όσο και ο απομονωτισμός (φυσικός, κοινωνικός) θέτουν ως βασική 
κατεύθυνση την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού των κοινωνιών της υπαίθρου μέσω δράσεων 
ενίσχυσης σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση και καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και βασικών υπηρεσιών, ειδικά για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
της υπαίθρου (γυναίκες, νέοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

Σε σχέση με την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και ιστού στις αγροτικές περιοχές, μεγάλο ρόλο 
παίζει η συμπληρωματικότητα των δράσεων με δράσεις του ΕΚΤ (π.χ. κοινωνική ένταξη, κοινωνική 
επιχειρηματικότητα).

Η Τοπική Ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)/LEADER, αποτελεί διακριτή 
προσέγγιση, η οποία καλείται να υποστηρίξει κατεξοχήν δράσεις του παρόντος Στρατηγικού Στόχου, 
σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη πολύ-λειτουργικότητα των αγροτικών περιοχών, ως προσέγγιση «από 
κάτω προς τα πάνω».
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5.2. The combination and justification of the rural development measures for each focus area including the 
justification of the financial allocations to the measures and the adequacy of the financial resources with the 
targets set as referred to in Article 8(1)(c)(ii) and (iii). The combination of measures included in the 
intervention logic shall be based on the evidence from the SWOT analysis and justification and 
prioritisation of needs under point 5.1

5.2.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas

5.2.1.1. 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

5.2.1.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.1.1.2. Combination and justification of rural development measures

Η περιοχή εστίασης αναφέρεται στην προτεραιότητα 1 αλλά αφορά στο σύνολο των προτεραιοτήτων, 
υποστηρίζοντας τη στόχευση κάθε προτεραιότητας.

Η επιλογή των μέτρων σκοπεύει στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση των 
αναγκών «Προώθηση της καινοτομίας στο αγροδιατροφικό σύστημα, τη δασοπονία και τις αγροτικές 
περιοχές» και «Επαγγελματική Κατάρτιση και βελτίωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων των 
απασχολούμενων στο αγροδιατροφικό σύστημα και τις αγροτικές περιοχές».

Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της γεωργίας και της δασοπονίας και οι ιδιαίτερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις αγροτικές περιοχές απαιτούν 
κατάλληλο επίπεδο τεχνικής και οικονομικής κατάρτισης, και αυξημένη ικανότητα πρόσβασης, 
ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων, μέσω διάχυσης των βέλτιστων γεωργικών και 
δασοκομικών μεθόδων παραγωγής.

Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, αναδείχθηκε από 
την ανάλυση SWOT ως ένα από τα σημαντικά αδύνατα σημεία που θα πρέπει να αμβλυνθούν. Η 
ιδιαιτερότητα του πρωτογενή τομέα είναι η έλλειψη βασικών γνώσεων σε πολύ μεγάλο ποσοστό των 
απασχολουμένων, το μεγάλο ποσοστό εμπειρικής γνώσης και η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των 
απασχολούμενων, που διαμορφώνει την ανάγκη για ένα ειδικό σχεδιασμό των δράσεων μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα.

Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένη παροχή συμβουλών  που θα διευκολύνει τη συνολική 
διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενθαρρύνεται τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς, τους νέους γεωργούς, τους κατόχους 
ή/και διαχειριστές δασών, τους άλλους διαχειριστές γης και τις ΜΜΕ.

Η απομόνωση και ο κατακερματισμός των αγροτικών περιοχών καθώς και οι πολύ μικρές 
εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις αυξάνουν την ανάγκη ενίσχυσης μορφών συνεργασίας για τη 
δημιουργία οικονομιών σειράς και κλίμακας, με στόχο την ανάπτυξη και ταχύτερη ενσωμάτωση 
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καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία.

5.2.1.2. 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

5.2.1.2.1. Choice of rural development measures

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.1.2.2. Combination and justification of rural development measures

Η περιοχή εστίασης αναφέρεται στην προτεραιότητα 1 αλλά αφορά στο σύνολο των προτεραιοτήτων, 
υποστηρίζοντας τη στόχευση κάθε προτεραιότητας. Η επιλογή των μέτρων στοπεύει στην δημιουργία 
των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση κυρίως της ανάγκης «Προώθηση της καινοτομίας 
στο αγροδιατροφικό σύστημα, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές»

Στην αγροτική ανάπτυξη, παρατηρείται σημαντική ερευνητική προσπάθεια κυρίως στους τομείς των 
τροφίμων, της βιοτεχνολογίας και των υδάτων, αλλά και της γεωργίας, των δασών, της κτηνοτροφίας. Οι 
πολύ μικρές ωστόσο αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων, η 
έλλειψη κουλτούρας καινοτομικής επιχειρηματικότητας, η απομόνωση των αγροτικών περιοχών καθώς 
και η έλλειψη δεσμών μεταξύ της έρευνας και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ΜΜΕ επιχειρήσεων 
στις αγροτικές περιοχές , εμποδίζουν την ενσωμάτωση των καινοτόμων δράσεων στην παραγωγική 
διαδικασία.

Η απομόνωση και ο κατακερματισμός των αγροτικών περιοχών και οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις και 
επιχειρήσεις αυξάνουν την ανάγκη ενίσχυσης μορφών συνεργασίας για τη δημιουργία οικονομιών σειράς 
και κλίμακας με στόχο την ανάπτυξη και ταχύτερη ενσωμάτωση καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και 
πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία.

Στόχος είναι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εφαρμοσμένης και προσανατολισμένης έρευνας και των 
πραγματικών αναγκών του αγροδιατροφικού συστήματος και της δασοπονίας, μέσω δημιουργίας 
συνδετικών κρίκων και δικτύωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ερευνητικών φορέων, συμβούλων, 
αγροτών, επιχειρήσεων του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ενώσεων καταναλωτών, 
περιβαλλοντικών οργανώσεων κτλ.).

Οι περιοχές εστίασης της συνεργασίας καθορίζονται από τις υπόλοιπες πέντε (5) προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, και η εξειδίκευση και η τομεακή και χωρική στόχευσή τους 
απορρέει από την SWOT ανάλυση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί τα σημαντικότερα σημεία των 
μελετών περιφερειακής και εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020 (13 μελέτες RIS3 των 
Περιφερειών και Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία) για τον αγρο-διατροφικό 
τομέα.
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5.2.1.3. 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

5.2.1.3.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

5.2.1.3.2. Combination and justification of rural development measures

Η περιοχή εστίασης αναφέρεται στην προτεραιότητα 1 αλλά αφορά στο σύνολο των προτεραιοτήτων, 
υποστηρίζοντας τη στόχευση κάθε προτεραιότητας. Η επιλογή του μέτρου σκοπεύει στη δημιουργία των 
συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση της ανάγκης «Επαγγελματική Κατάρτιση και βελτίωση 
και προσαρμογή των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στο αγροδιατροφικό σύστημα και τις αγροτικές 
περιοχές».

Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της γεωργίας και της δασοπονίας και οι ιδιαίτερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές απαιτούν συνεχή πρόσβαση στη γνώση καθώς και 
σωστή χρήση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας  καθώς η επιστημονική πρόοδος στους 
τομείς αυτούς είναι σημαντική και συνεχής.

Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη και για άλλες μορφές μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης όπως είναι τα 
εργαστήρια, η εξατομικευμένη καθοδήγηση, οι δραστηριότητες επίδειξης, οι δράσεις ενημέρωσης, αλλά 
και οι βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ή επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση, προκειμένου οι 
απασχολούμενοι στους τομείς αυτούς να έχουν πιο πρακτική και άμεση κατάρτιση. 

5.2.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 
promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests

5.2.2.1. 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as agricultural 
diversification

5.2.2.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M06 - Farm and business development (art 19)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.2.1.2. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή των υπομέτρων στοχεύει στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού 
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συστήματος». Πιο συγκεκριμένα, για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά και την εξωστρέφειά τους, 
οι ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν επενδύσεις, ώστε να εκσυγχρονιστούν 
και να είναι ικανές να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς. Η μείωση του κόστους 
παραγωγής και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα επιτευχθεί, κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης 
καινοτόμων λύσεων, τόσο σε επενδυτικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο. Επιπλέον, η στήριξη των 
εκμεταλλεύσεων που στρέφονται προς τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα θα διευκολύνει την προσαρμογή 
τους στις ανάγκες της αγοράς, θα εξασφαλίσει στους αγρότες ικανοποιητικό εισόδημα και θα διατηρήσει 
στις αγροτικές περιοχές πολύτιμες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, επενδύσεις για τη βελτίωση της 
διαχείρισης του εδάφους, των υδάτων, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων καθώς και για την 
αποδοτικότερη χρήση ενέργειας ή την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την 
άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

Δεδομένης της πληθώρας «οριακών» εκμεταλλεύσεων μικρού μεγέθους κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση 
τους προκειμένου να αποκτήσουν πιο ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Τέλος, η ανταγωνιστικότητα του αγρο-διατροφικού συστήματος και κυρίως των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων δεν είναι ανεξάρτητη ενός κατάλληλου δικτύου υποδομών, προκειμένου αυτό να 
συμβάλλει στην προσβασιμότητα, στη βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων, τόσο σε οικονομικούς 
όσο και σε περιβαλλοντικούς όρους, να αμβλύνει το διαρθρωτικό πρόβλημα του αγροτικού κλήρου και 
να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να ευνοεί την ανάπτυξη των παραγωγικών διαδικασιών του αγρο-
διατροφικού συστήματος. 

5.2.2.2. 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in particular, 
generational renewal

5.2.2.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M06 - Farm and business development (art 19)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.2.2.2. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή του μέτρου σκοπεύει στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση της 
ανάγκης «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού συστήματος». 
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας και συγχρόνως η σημαντική ανεργία ανάμεσα στους νέους, έχουν 
κάνει αρκετά ελκυστικό το γεωργικό επάγγελμα και παρατηρείται μια τάση επιστροφή νέων στη 
γεωργία, γεγονός που θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική γεωργία αν η 
επιστροφή αυτή σχεδιαστεί σωστά και έχει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Η ελληνική γεωργία 
έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα έχουν τη γνώση και την πληροφόρηση να πάρουν ρίσκο, 
να προάγουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση και να δημιουργήσουν το νέο πρότυπο του «επιχειρηματία 
αγρότη». Η σημαντικότερη προϋπόθεση είναι η γνώση της γεωργικής απασχόλησης που προέρχεται είτε 
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μέσα από την εμπειρική κατάρτιση είτε από την τυπική απόκτηση γνώσεων. Συγχρόνως είναι σημαντική 
η εγκατάσταση στην ύπαιθρο νέων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ή τους παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια 
για να ξεκινήσουν μια γεωργική δραστηριότητα (απόφοιτοι σχολών γεωργικού προσανατολισμού από 
ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ). Θα πρέπει συνεπώς οι νέοι εκείνοι που επιθυμούν να γίνουν αγρότες να διέρχονται μιας 
περιόδου επαγγελματικής κατάρτισης. Συγχρόνως, οι νέοι αγρότες πρέπει να ειδωθούν από την αρχή ως 
νέοι επιχειρηματίες και να ενθαρρυνθούν να καταθέσουν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια 
(business plans) που θα συντάξουν με τη βοήθεια κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών και θα 
συμπεριλαμβάνουν και επενδύσεις σε υλικά ή επενδύσεις διαφοροποίησης της οικονομικής τους 
δραστηριότητας “on farm”.

5.2.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 
animal welfare and risk management in agriculture

5.2.3.1. 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets and short 
supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

5.2.3.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

• M14 - Animal Welfare (art 33)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.3.1.2. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή των μέτρων σκοπεύει στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση της 
ανάγκης «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού συστήματος».

Προκειμένου να αυξηθεί η αξία του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές και να αποκτήσουν οι 
παραγωγοί καλύτερη πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να παρέχουν ποιοτικά πιστοποιημένα προϊόντα. 
Συνεπώς, απαιτείται ενίσχυση για την ένταξη τους σε συστήματα ποιότητας και αύξηση της 
διαπραγματευτικής τους δύναμης ή ακόμα και παράκαμψη της εμπορικής αλυσίδας, δίνοντας τους τη 
δυνατότητα να απευθυνθούν απευθείας στον καταναλωτή.

Ένα από τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας είναι ο 
πολυτεμαχισμός της αγροτικής γης και το μικρό μέγεθος εκμεταλλεύσεων. Η στήριξη της δημιουργίας 
ομάδων και οργανώσεων παραγωγών είναι καθοριστικής σημασίας για τους παραγωγούς καθώς η 
ύπαρξή τους βοηθά τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, ενισχύει 
τη δύναμη διαπραγμάτευσης - μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος - σε 
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σχέση με την παραγωγή και την εμπορία συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αγορών, διευρύνει τον 
αριθμό των πιθανών αγοραστών και μειώνει το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων.

Παράλληλα, η μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, αν και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
κλάδους του δευτερογενή τομέα, παρουσιάζει έντονη παραλλακτικότητα σε ότι αφορά τον αριθμό και 
τον όγκο παραγωγής, το τεχνολογικό επίπεδο και το επίπεδο καινοτομίας. Συνεπώς, απαιτείται στήριξη 
σε επενδύσεις, κυρίως πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την επίτευξη υψηλών 
επιπέδων ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος με την 
ενσωμάτωση  καινοτομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Τέλος, η ευημερία και καλή μεταχείριση των παραγωγικών ζώων στην εκτροφή είναι καίριας σημασία 
όχι μόνο για λόγους ηθικής, αλλά και για λόγους διασφάλισης της υγείας αυτών, καθώς και της 
ασφάλειας και ποιότητας των παραγόμενων τροφίμων.

5.2.3.2. 3B) Supporting farm risk prevention and management

5.2.3.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic 
events and introduction of appropriate prevention actions (art 18) 

• M16 - Co-operation (art 35)

• M17 - Risk management (art 36-39)

5.2.3.2.2. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή του μέτρου σκοπεύει στην δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση της 
ανάγκης «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού συστήματος».

Ο αγροτικός τομέας ζημιώνεται, περισσότερο από άλλους τομείς, από τις επιπτώσεις των φυσικών 
καταστροφών, δυσμενών  κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων. Προκειμένου να 
βοηθηθεί τόσο η επιβίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων όσο και ο ανταγωνισμός, γενικότερα, το 
παρόν μέτρο αποσκοπεί στην επαναφορά της εκμετάλλευσης στην προ της ζημίας κατάσταση, χωρίς 
σοβαρές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο εισόδημα του γεωργού ή κτηνοτρόφου, καθώς και στην 
πρόληψη τέτοιων ζημιών, συμβάλλοντας έμμεσα στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας.

Με σκοπό τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων και 
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παραγωγικής διαδικασίας θα πρέπει να παρέχεται στήριξη ώστε να 
βοηθηθούν οι γεωργοί να προστατέψουν το γεωργικό δυναμικό έναντι των παραπάνω κινδύνων.

Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν μερικώς την δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων, που 
επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της 
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χώρας ζώντας αξιοπρεπώς και συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.

Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενός συστήματος ασφάλισης με διαδικασίες ασφάλισης πέραν της 
κάλυψης που παρέχει η βασική υποχρεωτική ασφάλιση μέσω ΕΛΓΑ ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την 
καλή διαχείριση κινδύνων εντός του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου.

5.2.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

5.2.4.1. 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 
facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of European 
landscapes

5.2.4.1.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M11 - Organic farming (art 29)

• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.1.2. Measures for forestry land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.1.3. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή των μέτρων σκοπεύει στην δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης για Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και των δασών, για την προστασία του νερού, 
του εδάφους και της βιοποικιλότητας και συγκεκριμένα τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. 
Το χαρακτηριστικό αυτής της προτεραιότητας είναι ότι περιλαμβάνει εξαιρετικά ειδικούς στόχους είτε 
από πλευράς σκοπού, είτε χωροταξικά, όπως για παράδειγμα η διατήρηση των περιοχών Natura 2000. 
 Τα εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές Natura 2000 είναι ελάχιστα. Ειδικότερα το 
ποσοστό των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης χωρίς σχέδια διαχείρισης, ούτε καν στο στάδιο της 
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προετοιμασίας, είναι 77% και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας 83%, αντίστοιχα. Με αυτό το δεδομένο 
θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, 
σε οριζόντια μέτρα που συμβάλουν στην προστασία των φυσικών πόρων, ώστε να προκύψει ένα θετικό 
περιβαλλοντικό αποτέλεσμα για τη βιοποικιλότητα. Οι δράσεις των ενισχύσεων για τη γεωργία το 
περιβάλλον και το κλίμα χωροθετούνται σε περιοχές που έχει αναδειχθεί κάποιο περιβαλλοντικό θέμα, 
στο οποίο απαντούν οι σχετικές δεσμεύσεις τους.

Για τους γενετικούς πόρους στη γεωργία και την κτηνοτροφία παρέχονται ενισχύσεις στους 
παραγωγούς. Η διατήρηση των πόρων αυτών στηρίζεται από εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα. Στα 
μέτρα που αφορούν τα δάση υπάρχει η κατεύθυνση διατήρησης ή/και δημιουργίας μικροπεριβάλλοντος 
που να μπορεί να φιλοξενήσει την άγρια ζωή. Με αυτό το σκεπτικό εφαρμόζονται τα γεωργοδασικά 
συστήματα και οι ενισχύσεις σε δασικές περιοχές NATURA. Ένα άλλο ζητούμενο για τη βιοποικιλότητα 
στη χώρα μας είναι η διατήρης της γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές που φθίνει ή ακόμη και τήνει 
να εξαφανιστεί δηλαδή στις ορεινές μειονεκτηκές περιοχές. Ένα σημαντικό τμήμα της, συνδεδεμένης με 
τη γεωργική δραστηριότητα, βιοποικιλότητας είναι οι αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων αλλά και 
πολλά τοπικά-παραδοσιακά είδη και ποικιλίες φυτών που λόγω της χαμηλής παραγωγικότητας 
συρρικνώνονται συνεχώς και απαιτούν στήριξη.

5.2.4.2. 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

5.2.4.2.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M11 - Organic farming (art 29)

• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.2.2. Measures for forestry land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

• M16 - Co-operation (art 35)
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5.2.4.2.3. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή των μέτρων σκοπεύει στην δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης για Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και των δασών για την προστασία του νερού, 
του εδάφους και της βιοποικιλότητας και συγκεκριμένα την προστασία των υδάτων.

Την προτεραιότητα αυτή εξυπηρετεί η δράση «Μείωση της ρύπανσης από γεωργική δραστηριότητα» του 
μέτρου των ενισχύσεων για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις. Η βελτίωση της 
ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης της περιεκτικότητας 
τους σε νιτρικά και φυτοπροστατευτικά προερχόμενα από τη γεωργική δραστηριότητας.

Στα δύο υπομέτρα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, οι ενισχύσεις κατευθύνονται σε μια 
παραγωγική δραστηριότητα η οποία είναι:

• εξ’ ορισμού πράσινη και συνεπώς μη-ρυπογόνα

• ελεγχόμενη από πιστοποιημένους θεσμούς (του εσωτερικού και του εξωτερικού) στην εκροή, 
δηλαδή στο προϊόν

• προκαλεί ζήτηση για εισροές (λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά νέου καινοτόμου τύπου που 
μπορούν να κατασκευάζονται από ελληνικές βιομηχανίες) και συνεπώς αυξάνει τα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας.

5.2.4.3. 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

5.2.4.3.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M11 - Organic farming (art 29)

• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.3.2. Measures for forestry land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)
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• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.3.3. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή των μέτρων σκοπεύει στην δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης για Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και των δασών για την προστασία του νερού, 
του εδάφους και της βιοποικιλότητας και συγκεκριμένα την προστασία και διαχείριση των εδαφών. 
Προτεραιότητα δίνεται στη δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων και στην αποκατάσταση των 
ζημιών των δασών από πυρκαιές, χειμαρικά φαινόμενα και άλλες εκτεταμένες φυσικές καταστροφές 
όπως κατολισθήσεις, κ.λπ. Αντιπλημμυρικά έργα με σκοπό της συγκράτηση του εδάφους ενισχύονται 
στα πλαίσια των επενδύσεων σε υποδομές.Τα μέτρα πρέπει να κατευθύνονται με προτεραιότητα στις 
λεκάνες απορροής που τα διαχειριστικά τους σχέδια έχουν αναδείξει σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης και 
μεταφοράς φερτών υλών ή έχουν εκτεταμένες περιοχές εκτεθειμένου εδάφους σε μεγάλες κλίσεις και 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα διάβρωσης από επιφανειακή απορροή. Η αντισταθμιστική ενίσχυση των 
κατοίκων ορεινών περιοχών στοχεύει στην συγκράτηση του πληθυσμού και την συνέχιση των 
δραστηριοτήτων εκείνων που αποτρέπουν τις φυσικές καταστροφές και αμβλύνουν τα φαινόμενα 
απορροής. Τα μέτρα για την βιολογική γεωργία απαντούν σε αυτή την προτεραιότητα αφού έχουν σαν 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της δομής του εδάφους. Στις γεωργο-περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 
περιλαμβάνονται κάποιες που βελτιώνουν τη δομή του εδάφους όπως η αμειψισπορά και η αγρανάπαυση 
αλλά και δράσεις που έχουν σαν πρωταρχικό τους στόχο την ανακοπή της διάβρωσης τους εδάφους σε 
υπερβοσκημένες περιοχές της χώρας.

5.2.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient 
economy in agriculture, food and forestry sectors

5.2.5.1. 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

5.2.5.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.1.2. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή των μέτρων σκοπεύει στην δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης για προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα στη 
διαχείριση των υδάτων. Όπως έχει καταγραφεί στην SWOT, το πλεονέκτημα είναι ότι έχει ήδη εγκριθεί η 
πλειονότητα των διαχειριστικών σχεδίων ανά υδατικό διαμέρισμα, βάση των οποίων θα εφαρμοστεί η 
οδηγία για τα νερά, και επίκειται η έγκριση και των υπόλοιπων.

Η ανάλυση SWOT, εντοπίζει τις περιοχές και τις καλλιέργειες που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα από 



120

φαινόμενα ξηρασίας ή που θα αυξηθεί υπέρμετρα το κόστος παραγωγής λόγω υπεράντλησης των υδάτων 
άρδευσης. Στις περιοχές αυτές θα πρέπει να κατευθυνθεί ο όγκος των δημοσίων επενδύσεων για 
αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων, για συντήρηση και σωστή λειτουργία των δικτύων ή για 
αντικατάσταση των ανοιχτών αγωγών χωρίς επέκταση του δικτύου. Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα πρέπει να 
κατευθυνθούν στις υδροβόρες καλλιέργειες (π.χ. αραβόσιτος, βαμβάκι, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, 
κ.λπ) στις οποίες υπάρχει ευκαιρία για μεγάλη οικονομία του νερού είτε με υιοθέτηση συστημάτων 
άρδευσης (πχ. στάγδην) προς αντικατάσταση υδροβόρων συστημάτων (π.χ. καταιονισμός) είτε με 
υιοθέτηση ολοκληρωμένων λύσεων όπως η γεωργία ακριβείας σε επίπεδο ομάδων παραγωγών και 
συνεταιρισμών.

5.2.5.2. 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

5.2.5.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.2.2. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή των μέτρων σκοπεύει στην δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης για αύξηση της συμβολής της γεωργίας και των δασών στο μετριασμό του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής αλλά και εν μέρει, της ανάγκης για προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην 
κλιματική αλλαγή. Τα μέτρα αυτής της περιοχής εστίασης στοχεύουν κυρίως στη αύξηση της 
αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στη γεωργία και δασοπονία και στην βιομηχανία τροφίμων. Η 
ελληνική γεωργία είναι αρκετά αποτελεσματική στη χρήση της ενέργειας. Από την SWOT ανάλυση 
γνωρίζουμε ότι η σοβαρή κατανάλωση ενέργειας εντοπίζεται στην άρδευση και σε κάποιες ενεργοβόρες 
μορφές γεωργίας (θερμοκηπιακές καλλιέργειες, σταβλισμένη κτηνοτροφία, κ.λπ). Συνεπώς, με τον 
εξορθολογισμό της άρδευσης από τις δράσεις τις προτεραιότητας 5Α, θα ελεγχθεί ακόμα περισσότερο η 
αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας στην Ελληνική γεωργία. Στην 5Β προτείνεται θα ενταχθούν οι 
υπόλοιπες ενεργοβόρες μορφές. Συγχρόνως, στην βιομηχανία τροφίμων, εντοπίζεται αποδοτικότερη 
χρήση ενέργειας απ’ ότι η υπόλοιπη Ευρώπη αλλά υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για βελτίωση, ίσως 
περισσότερο από ότι στη γεωργία. Μεγάλη προοπτική, όπως καταγράφηκε στη SWOT, αφήνει η χρήση 
της βιομάζας και η αξιοποίηση αυτού του αργούντος ενεργειακού δυναμικού της χώρας.
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5.2.5.3. 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, residues 
and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

5.2.5.3.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.3.2. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή των μέτρων σκοπεύει στην δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης για αύξηση της συμβολής της γεωργίας και των δασών στο μετριασμό του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής αλλά και εν μέρει, της ανάγκης για προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην 
κλιματική αλλαγή. Για την επίτευξη των στόχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία του άρθρου 
17 (υπομέτρα 4.1 και 4.2) για την υποστήριξη επενδύσεων χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στις 
ενεργοβόρες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την αξιοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων για παραγωγή 
ενέργειας. Θερμοκηπιακές καλλιέργειες (ενεργοβόρες) καθώς και επιχειρήσεις της μεταποίησης με 
υποπροϊόντα ή απόβλητα όπως η σταβλισμένη κτηνοτροφία, τα ελαιουργεία και οι μονάδες επεξεργασίας 
γάλακτος μπορούν να εισάγουν είτε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είτε να αξιοποιήσουν τα 
υποπροϊόντα και απόβλητα για παραγωγή ενέργειας. Με χρήση επίσης του εργαλείου του άρθρου 21 
(μέτρο 8.6) μπορούν να στηριχθούν επενδύσεις για δασοκομικές τεχνολογίες, επεξεργασία, κινητοποίηση 
και εμπορία δασικών προϊόντων στον τομέα της αξιοποίησης δασικών υποπροϊόντων.

5.2.5.4. 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

5.2.5.4.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M11 - Organic farming (art 29)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.4.2. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή των μέτρων σκοπεύει στην δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης για αύξηση της συμβολής της γεωγρίας και των δασών στο μετριασμό του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής αλλά, και εν μέρει, της ανάγκης για προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην 
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κλιματική αλλαγή. Η έκταση υπό βιολογική γεωργία σημαίνει ολοκληρωμένη διαχείριση της αγροτικής 
δραστηριότητας (ορθολογική χρήση λιπασμάτων, ενέργειας κτλ) και κατά συνέπεια συμβάλλει στην 
επίτευξη του στόχου για  μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία. 
Κατάλληλες ενέργειες αξιοποίησης του μέτρου 11 έχουν ήδη περιγραφεί στην Προτεραιότητα 4.

5.2.5.5. 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

5.2.5.5.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.5.2. Combination and justification of rural development measures

Η επιλογή των μέτρων σκοπεύει στην δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης για αύξηση της συμβολής της γεωργίας και των δασών στο μετριασμό του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής. Η διατήρηση και προστασία των δασικών εκτάσεων παίζει σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του συνολικού ισοζυγίου του άνθρακα καθώς τα δασικά εδάφη είναι η μεγαλύτερη αποθήκη 
άνθρακα (carbon sequestration). Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν στην προστασία των αποθηκών 
άνθρακα (8.1 και 8.3). Συγχρόνως, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να υποστηρίζονται από επενδύσεις σε 
υποδομές (4.3). Οι ενισχύσεις για τη γεωργία το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να συμβάλουν στην 
προτεραιότητα αυτή κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης των υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο έδαφος.

5.2.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

5.2.6.1. 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

5.2.6.1.1. Choice of rural development measures

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M06 - Farm and business development (art 19)

• M16 - Co-operation (art 35)
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5.2.6.1.2. Combination and justification of rural development measures

Η στήριξη της διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και της πολυλειτουργικότητας στον 
αγροτικό χώρο θα συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης 
και γενικότερα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ειδικότερα, ο επιχειρηματίας της υπαίθρου, 
ανεξάρτητα κλάδου απασχόλησης, κατέχει κεντρική θέση στο πρόγραμμα αφενός γιατί ένας από τους 
εθνικούς στόχους είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, κυρίως των νέων, αφετέρου γιατί η συμβολή του 
αναμένεται σημαντική για την αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Επίσης πολλές αγροτικές περιοχές έχουν απόλυτη σχεδόν εξάρτηση από το γεωργικό τομέα και τον 
τουρισμό, και συνεπώς είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οικονομικές δραστηριότητες που θα δράσουν 
υποστηρικτικά στην τοπική οικονομία ή βασικές υπηρεσίες απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και της ελκυστικότητας των περιοχών αυτών. Τέλος, η ανάπτυξη διαφοροποιημένων 
δραστηριοτήτων μπορεί να έχει και άμεση συνάφεια με τον προωτογενή τομέα, συνεισφέροντας στην 
ανάπτυξη της απασχόλησης των μελών του αγροτικού νοικοκυριού αλλά και στην πολύλειτουργικότητα 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Υπό το παραπάνω πρίσμα είναι σημαντικό να δοθεί βαρύτητα στη διευκόλυνση της διαφοροποίησης σε 
μη γεωργικές δραστηριότητες μέσω παροχής σχετικών κινήτρων ή της υποστήριξης της εκκίνησης των 
ιδιωτικών επενδύσεων.

Παράλληλα και η μεταποίηση σε μη γεωργικά προϊόντα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παράλληλα ενισχύει και την τοπική ανάπτυξη.

5.2.6.2. 6B) Fostering local development in rural areas

5.2.6.2.1. Choice of rural development measures

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M16 - Co-operation (art 35)

• M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 
35 Regulation (EU) No 1303/2013)

5.2.6.2.2. Combination and justification of rural development measures

Η μακρόχρονη εμπειρία των ελληνικών αγροτικών περιοχών στην υλοποίηση ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΟΠΑΑΧ, LEADER) θα πρέπει να  αξιοποιηθεί στην τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο. Η τοπική ανάπτυξη θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων στις αγροτικές περιοχές (π.χ. πρόσβαση σε πόρους και 
πληροφορίες, αντιμετώπιση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού) ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα 
και η πολύ-λειτουργικότητα των αγροτικών περιοχών.  Ειδικότερα, η επιλογή των μέτρων στοχεύει στα 
εξής:
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•      Δημιουργία βασικών υπηρεσιών και εξασφάλιση των σχετικών υποδομών

•      Υποστήριξη της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα των μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων

•      Εν γένει υποστήριξη της δικτύωση και της συνεργασία μεταξύ τομέων, περιοχών και 
κοινωνικών ή οικονομικών δρώντων

5.2.6.3. 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

5.2.6.3.1. Choice of rural development measures

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.6.3.2. Combination and justification of rural development measures

Οι υποδομές για τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), με την έννοια της ανάπτυξης του 
βασικού σχετικού δικτύου, έχουν επεκταθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα (ΠΑΑ 2007-2013) στις 
αγροτικές περιοχές που δεν καλύπτονταν από ευρυζωνική υποδομή («λευκές περιοχές»). Στο πλαίσιο του 
άρθρου 20 αυτές οι υποδομές πρέπει να καλύψουν ακόμα περισσότερες αγροτικές περιοχές (το 
μεγαλύτερο ποσοστό των λευκών περιοχών). Η πρόσβαση σε ΤΠΕ υποδομές, ειδικά στις αγροτικές 
περιοχές, είναι σημαντική γιατί εξασφαλίζει την πρόσβαση σε γνώση και πόρους (ειδικά για 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και νέους), ενώ παράλληλα κάνει δυνατή την παροχή βασικών 
υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό κόστος.
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5.3. A description of how the cross-cutting objectives will be addressed, including the specific requirements 
in Article 8(1)(c)(v) of Regulation (EU) No 1305/2013

KAINOTOMIA

O εγκάρσιος στόχος «Καινοτομία» ανταποκρίνεται στο Θεματικό στόχο 1: «Ενίσχυση της Έρευνας, της 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, μέσω των περιοχών 
εστίασης 1Α «Προώθηση της καινοτομίας και της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές» και 1Β 
«Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοπονίας και της έρευνας 
και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
αποδοτικότητας» .

Όσον αφορά στη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020, αν και η προώθηση της καινοτομίας αναφέρεται στην 
προτεραιότητα 1 «Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία 
και τις αγροτικές περιοχές »,ως εγκάρσιος στόχος αφορά στο σύνολο των προτεραιοτήτων, 
υποστηρίζοντας τη στόχευση κάθε προτεραιότητας.

Η εξειδίκευση και η τομεακή και χωρική στόχευση της καινοτομίας απορρέει κυρίως από την SWOT 
ανάλυση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί τα σημαντικότερα σημεία των μελετών περιφερειακής και 
εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020 (13 μελέτες RIS3 των Περιφερειών και Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία από τη ΓΓΕΤ) για τον αγρο-διατροφικό τομέα.

Τα σημαντικότερα μέτρα που συμβάλλουν στην προώθηση της καινοτομίας είναι κυρίως τα παρακάτω:

Μέτρο 1 - Άρθρο 14: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

Μέτρο 2 - Άρθρο 15: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και 
υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

Μέτρο 16 - Άρθρο 35: Συνεργασία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο εγκάρσιος στόχος «Περιβάλλον» ανταποκρίνεται στο Θεματικό στόχο 6: «Διατήρηση και προστασία 
του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Σύμφωνου Εταιρικής σχέσης. 
Πρόκειται κυρίως για την προτεραιότητα 4 « Αποκατάσταση διατήρηση και ενίσχυση των 
οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» της Ένωσης για την αγροτική 
ανάπτυξη. Ωστόσο ο στόχος αυτός διατρέχει οριζόντια σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό όλες τις 
προτεραιότητες του προγράμματος. Ειδικά σε μία χώρα όπως η Ελλάδα πλούσια σε βιοποικιλότητα και 
μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης του περιβάλλοντος και των φυσικών της πόρων είναι επόμενο ο 
εγκάρσιος στόχος περιβάλλον να διαπνέει σχεδόν όλες τις δράσεις.

Για να εξυπηρετηθεί ο στόχος απαιτούνται οριζόντιες στρατηγικές στους τομείς της βιοποικιλότητας, της 
διαχείρισης των υδάτων και της διάβρωσης του εδάφους, που είναι άλλωστε και οι τομείς στους οποίους 
αναφέρεται η προτεραιότητα 4.

Παρόλη τη έλλειψη των θεσμικών εργαλείων που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τέτοιες στρατηγικές τα 
τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος.
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Η Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με το γενικό στόχο της 5 «Ενσωμάτωση των αναγκών 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων σε όλες 
τις πολιτικές και σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού (αναπτυξιακού, χωροταξικού και πολεοδομικού) και 
θέσπιση κινήτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», καθιστά οριζόντιο το στόχο διατήρησης της 
βιοποικιλοτητας και πολύ περισσότερο για τον αγροτικό χώρο όπου κυρίως τοποθετούνται τα 
οικοσυστήματα αυτά.

Οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, έχουν σα σκοπό την διατήρηση της 
βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ και αντιπροσωπεύουν το 27% της έκτασης της χώρας. Παρότι ή ύπαρξη του δικτύου 
ξεπερνάει τη δεκαετία, μόνο τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες για διαχείριση των Προστατευόμενων 
Περιοχών έχουν αρχίσει ν’ αποδίδουν κάποια αποτελέσματα αλλά και αυτό ακόμη συμβαίνει μόνο σε 
συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως μέσω της λειτουργίας των Φορέων Διαχείριση Προστατευόμενων 
Περιοχών.

Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, η βιολογική Γεωργία, τα μέτρα που αφορούν 
το δασικό πλούτο της χώρας και η προτεραιότητα που δίδεται για εφαρμογή δράσεων αυτών των μέτρων 
σε περιοχές του δικτύου NATURA εξυπηρετεί άμεσα την οριζόντια στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
και τον εγκάρσιο στόχο για το περιβάλλον.

Όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, η οριζόντια στρατηγική είναι η εφαρμογή της Οδηγίας 
2000/60/ΕC  Στα Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών διαμερισμάτων της χώρας, που έχουν ήδη σχεδόν 
ολοκληρωθεί, καθορίζονται ανά λεκάνη απορροής οι προτεραιότητες για δράσεις και έργα που αφορούν 
μεταξύ άλλων:

• αλλαγές στη χρήση της γεωργικής γης ή/και μεγάλους περιορισμούς στις καλλιεργητικές 
πρακτικές

• Εγγειοβελτιωτικά έργα

• Αντικατάσταση των μεθόδων άρδευσης

• Έργα αναδασώσεων φυτεύσεων

• Έργα επεξεργασίας λυμάτων μεταποιητικών μονάδων

Τέτοια έργα χρηματοδοτούνται από τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Παράλληλα οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και η βιολογική Γεωργία 
κατευθύνονται στη μείωση της ρύπανσης από τη γεωργική δραστηριότητα.

Για το έδαφος δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη οριζόντια στρατηγική σε επίπεδο χώρας.

Η διάβρωση του εδάφους είναι ένα υπαρκτό περιβαλλοντικό πρόβλημα, που αναφέρεται σε 
συγκεκριμένες περιοχές της χώρας είτε σε αρόσιμη γη είτε σε βοσκότοπο. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και το κλίμα το αντιμετωπίζουν με συγκεκριμένες και εντοπισμένες χωρικά δράσεις. Τα 
μέτρα που αφορούν τα δάση δρουν κυρίως προληπτικά σε αυτό το κομμάτι με την πρόληψη των 
πυρκαγιών και των καταστροφικών τους αποτελεσμάτων αλλά και ανασταλτικά με μέτρα όπως η 
δάσωση και τα γεωργοδασικά συστήματα. Οι ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα 
μειονεκτήματα είναι προσανατολισμένες σε περιοχές με μεγάλη κλίση (ορεινές) και πτωχών βοσκοτόπων 
(μειονεκτικές). Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αναφέρονται συνήθως σε περιοχές υποκείμενες σε 
διάβρωση. Τα αντιπλημμυρικά έργα στα πλαίσια των επενδύσεων σε υποδομές έχουν σα σκοπό τη 
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συγκράτηση του εδάφους .

Εκτός Από τα προαναφερθέντα, υπάρχουν άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως 
εξυπηρετούν τον εγκάρσιο στόχο «περιβάλλον». Τα μέτρα που έχουν να κάνουν με κατάρτιση είναι 
προσανατολισμένα στην ενημέρωση για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα συστήματα ποιότητας, 
κατά κανόνα, έχουν σαν πρωτόγεννες ή δευτερογενές αποτέλεσμα την προστασία του εδάφους, των 
υδάτων και της βιοποικιλότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται : α) Πράσινη σήμανση, β) Ολοκληρωμένη 
διαχείριση, γ) Βιολογική γεωργία, 2) Προώθηση των βραχείων αλυσίδων με σήμανση τοπικού προϊόντος 
με μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η προώθηση του Αγροτουρισμού διασυνδέεται με την τοπική 
παραγωγή και τα προσαρμοσμένα τοπικά προϊόντα. Οι ομάδες παραγωγών διευκολύνουν τις 
Περιβαλλοντικές δράσεις και την Οργάνωση εμπορίας τοπικών αγροτικών προϊόντων. Ακόμη και το 
μέτρο για την προώθηση της ανανέωσης των γενεών συμβάλει στον εγκάρσιο στόχο του περιβάλλοντος 
αφού οι νέοι γεωργοί είναι πιο επιδεκτικοί σε νέες, περιβαλλοντικά φιλικές τεχνικές.

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Ο εγκάρσιος στόχος «κλιματική αλλαγή μετριασμός και προσαρμογή» ανταποκρίνεται στους Θεματικούς 
στόχους 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
όλους τους τομείς και 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των 
κινδύνων, του Σύμφωνου Εταιρικής σχέσης.. Πρόκειται κυρίως για την προτεραιότητα 5 «Προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας των τροφίμων και 
της δασοπονίας» της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Ωστόσο ο στόχος αυτός διατρέχει οριζόντια σε 
μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό όλες τις προτεραιότητες του προγράμματος.

Παρατηρώντας τα δεδομένα διαπιστώνουμε μία συνεχή μείωση στη χρήση ενέργειας στη Ελληνική 
γεωργία τα τελευταία χρόνια. Παρόμοια μείωση ακολουθούν και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
που προέρχονται από τη γεωργία. Με το δεδομένο αυτό η εξυπηρέτηση του στόχου της κλιματικής 
αλλαγής όσον αφορά το μετριασμό θα επιτευχθεί κυρίως με την αύξηση των και δασικών εκτάσεων και 
μέσω της αύξησης των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης από πυρκαγιές, ασθένειες και φυσικές 
καταστροφές των δασών και δασικών εκτάσεων. Ωστόσο υπάρχουν και δράσεις που αφορούν τις 
ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και συμβάλουν στο μετριασμό και στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όπως είναι η βιολογική γεωργία αλλά και σε μικρότερο βαθμό άλλα 
μέτρα όπως η διατήρηση των τοπικών φυλών και ποικιλιών ή η μείωση της ρύπανσης του νερού από 
γεωργική δραστηριότητα.

Άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που εξυπηρετούν τον εγκάρσιο στόχο «κλιματική 
αλλαγή μετριασμός και προσαρμογή» είναι:

τα μέτρα που έχουν να κάνουν με κατάρτιση και είναι προσανατολισμένα στην ενημέρωση για την 
κλιματική αλλαγή

τα συστήματα ποιότητας, που έχουν πολλές φορές σαν πρωτόγεννες ή δευτερογενές αποτέλεσμα την 
προστασία του εδάφους, των υδάτων και επομένως της αύξηση της αντοχής στην κλιματική αλλαγή.

Επενδύσεις για ΑΠΕ, Παραγωγή βιομάζας από καλλιέργειες και υπολείμματα καλλιεργειών, Διαχείριση 
αποβλήτων γεωργίας και κτηνοτροφίας, δασοκομικές τεχνολογίες ενισχύονται από το Πρόγραμμα 
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Αγροτικής Ανάπτυξης.
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5.4. A summary table of the intervention logic showing the priorities and focus areas selected for the RDP, 
the quantified targets, and the combination of measures to be used to achieve them, including the planned 
expenditure (table automatically generated from the information provided in sections 5(2) and 11)

Priority 1

Focus 
Area Target indicator name

Target value 
2023

Planned 
expenditure

Combination 
of measures

1A M01, M02, 
M16

1B
T2: Total number of cooperation operations supported under the cooperation measure 
(Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013) (groups, networks/clusters, pilot 
projects…) (focus area 1B)

390,00 M16

1C T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 
1305/2013 (focus area 1C) 25.313,00 M01

Priority 2
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

2A T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in 
restructuring or modernisation (focus area 2A) 1,04% 705.453.932,20

M01, M02, 
M04, M06, 

M16

2B T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development 
plan/investments for young farmers (focus area 2B) 1,94% 393.665.620,70 M01, M02, 

M06, M16

Priority 3
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

3A
T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality 
schemes, local markets and short supply circuits, and producer groups/organisations 
(focus area 3A)

0,97% 425.524.638,00

M01, M02, 
M03, M04, 
M09, M14, 

M16

3B T7: percentage of farms participating in risk management schemes (focus area 3B) 2,97% 77.445.379,18
M01, M02, 
M05, M16, 

M17

Priority 4
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

4A (agri)

4B (agri)

4C (agri)

1.431.292.126,15

M01, M02, 
M04, M10, 
M11, M13, 

M16

4A 
(forestry)

4B 
(forestry)

4C 
(forestry)

209.337.515,64
M01, M02, 
M08, M12, 

M16

Priority 5
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

5A 53.410.096,90 M01, M02, 
M04, M16

5B T15: Total investment for energy efficiency (€) (focus area 5B) 19.495.710,94 12.374.116,57 M01, M02, 
M04, M16

5C T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 90.005.661,70 57.086.095,62
M01, M02, 
M04, M08, 

M16
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5D 196.898.630,40 M01, M02, 
M11, M16

5E 168.372.222,00
M01, M02, 
M04, M08, 
M10, M16

Priority 6
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

6A 502.676.440,60 M04, M06, 
M16

6B T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 
6B) 39,07% 357.178.988,30 M04, M07, 

M16, M19

6C 23.697.411,00 M07, M16
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5.5. A description of the advisory capacity to ensure adequate advice and support for the regulatory 
requirements and for actions related to innovation to demonstrate the measures taken as required in Article 
8(1)(c)(vi) of Regulation (EU) No 1305/2013

Αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία του ΠΑΑ να προβλεφθούν δράσεις για τη διασφάλιση 
της διαθεσιμότητας και της επαρκούς συμβουλευτικής ικανότητας στις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς 
και στις δράσεις που σχετίζονται με την καινοτομία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμβουλευτική 
ικανότητα δεν είναι μόνο ενσωματωμένη στο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και στις οργανωτικές ιδιότητες 
των συστημάτων υποστήριξης για τον εντοπισμό και την πρόβλεψη της ζήτησης, την αξιοποίηση των 
πηγών της γνώσης αιχμής, καθώς και τον προσανατολισμό της παρέμβασης εκεί όπου είναι πιο πιθανό να 
παραχθεί προστιθέμενη αξία.

Έχει διαπιστωθεί, επίσης, η ανάγκη ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων, πρακτικών και 
συστημάτων στη διαχείριση εισροών, στην παραγωγή, διακίνηση, μεταποίηση, πιστοποίηση και έλεγχο 
ποιοτικών αγροτικών και δασικών προϊόντων, στις εφοδιαστικές αλυσίδες αγροτικών προϊόντων και 
τροφίμων, στη διαχείριση φυσικών πόρων (νερό, έδαφος, ενέργεια, βιοποικιλότητα), στο μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, αφενός για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα και αφετέρου για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Τα παραπάνω θα 
έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη με τη δημιουργία κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών (π.χ. 
γεωργικοί σύμβουλοι με εστίαση στην καινοτομία) και υποστηρικτικών μηχανισμών  μεταφοράς 
τεχνολογίας (π.χ. ψηφιακές πλατφόρμες) στις διάφορες παραγωγικές κατευθύνσεις και δραστηριότητες 
καθώς και με την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό χώρο (βασική κατάρτιση, 
επιδεικτικά αγροκτήματα, επισκέψεις κλπ). Οι δυνατότητες προώθησης συνεργασιών (δίκτυα, clusters, 
πιλοτικά έργα, έργα ανάπτυξης νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών, καινοτόμες 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τοπικές αγορές, καινοτόμες περιβαλλοντικές συνεργασίες, κοινωνική 
γεωργία κλπ) με βάση τις ανάγκες του αγροδιατροφικού συστήματος και επιχειρησιακών ομάδων, σε 
συνδυασμό με τα αποτελέσματα των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), με βάση το 
περιφερειακό και εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα, σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν.

Η περιγραφή περιλαμβάνει, ενδεικτικά, συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να διενεργούνται σε σχέση με 
δύο στοιχεία: τις κανονιστικές απαιτήσεις και την καινοτομία. Για μια εμπεριστατωμένη περιγραφή, 
καταλογοποίηση και ανάλυση του θέματος αυτού μπορεί να εκπονηθεί σχετική μελέτη. Μια τέτοια 
μελέτη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει επίσης, γενικότερα, περιγραφή της διοικητικής ικανότητας όλων 
των διοικητικών επιπέδων είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο (ιδιαίτερα για τα μέτρα και 
δράσεις των οποίων η διαχείριση έχει εκχωρηθεί σε περιφερειακό επίπεδο), που εμπλέκονται στη 
διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ και αναμενόμενες δράσεις, με στόχο να εξασφαλιστεί η σωστή και 
απρόσκοπτη διαχείριση και εφαρμογή του. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει σύνταξη επιχειρησιακού 
σχεδίου, το οποίο θα αναλύει τα αναγκαία βήματα, τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα και τους 
αρμόδιους φορείς, ιδιωτικούς ή και δημόσιους για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Η επιτυχής 
λειτουργία των δομών, αλλά και η αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών συναρτάται άμεσα με την 
ποιότητα, την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια αλλά και την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού που 
στελεχώνει τις δομές και επιτελεί τις λειτουργίες. Ιδιαίτερη αναφορά για τη συμβουλευτική ικανότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού των δομών που σχετίζονται με τη διαχείριση του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και 
για την λειτουργικότητα των δομών αλλά και των διαδικασιών παρουσιάζεται στο Σύμφωνο Εταιρικής 
Σχέσης 2014-2020. Σκοπός είναι η αξιοποίηση της αξιόλογης τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί μέχρι 
σήμερα από την επιτυχή εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η διατήρηση των θετικών 
στοιχείων και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ 2014-2020. Για 
τον σκοπό αυτό έμφαση θα δοθεί στην συνεχή κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού των φορέων 
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διαχείρισης, στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας όλων των διοικητικών επιπέδων είτε σε εθνικό 
είτε σε περιφερειακό επίπεδο (ιδιαίτερα για τα μέτρα και δράσεις των οποίων η διαχείριση έχει 
εκχωρηθεί σε περιφερειακό επίπεδο), στις ενέργειες υποστήριξης των πολιτών των αγροτικών περιοχών 
και ειδικότερα των δικαιούχων, καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών με στόχο να εξασφαλιστεί 
η σωστή και απρόσκοπτη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος συμβάλλοντας κατά το μέγιστο 
δυνατό στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.  

Όσον αφορά στις κανονιστικές απαιτήσεις, θα πρέπει να περιλαμβάνονται δραστηριότητες κατάρτισης 
για το προσωπικό των δομών διαχείρισης και εφαρμογής του ΠΑΑ, με προεξέχον αυτό της 
Διαχειριστικής Αρχής, αλλά και του Οργανισμού Πληρωμών ή κατά περίπτωση και άλλων φορέων που 
εμπλέκονται με το ΠΑΑ, καθώς και δράσεις επικοινωνίας με τους δυνητικούς δικαιούχους της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης. Γενικότερα, ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού, οι διαδικασίες κατάρτισης των 
στελεχών των διαχειριστικών αρχών και των λοιπών φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση του ΠΑΑ, 
αλλά και οι ενέργειες για τη διασφάλιση της συμβουλευτικής ικανότητας των δομών αποτυπώνονται με 
σαφήνεια στο στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. Η ΜΟΔ ΑΕ θα αποτελέσει τον αποκλειστικό 
φορέα στελέχωσης των ΔΑ και των ΕΦΔ εφαρμόζοντας και ενσωματώνοντας μία σειρά ενεργειών και 
διαδικασιών με σκοπό τη σωστή και απρόσκοπτη διαχείριση και εφαρμογή των προγραμμάτων. Μέρος 
των δραστηριοτήτων  κατάρτισης, προς τα στελέχη των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση του 
ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και προς τους δικαιούχους, θα διοργανωθούν από τη Διαχειριστική Αρχή του 
ΠΑΑ και την Μονάδα Υποστήριξη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, κατάλληλα στελεχωμένης, 
σύμφωνα και με το  σχετικό Σχέδιο Δράσης του ή μέσω της Τεχνικής Βοήθειας. Τόσο ο διαδικτυακός 
τόπος της Διαχειριστικής Αρχής όσο και αυτός του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου θα παρέχουν κρίσιμα 
στοιχεία και πληροφορίες για τις κανονιστικές απαιτήσεις, η δε Στρατηγική Πληροφόρησης και 
Δημοσιότητας θα περιέχει τις δράσεις επικοινωνίας με τις διάφορες κατηγορίες του κοινού-στόχου. Είναι 
ανάγκη να πραγματοποιηθούν σεμινάρια για διάφορα θέματα όπως δημόσιες συμβάσεις, κρατικές 
ενισχύσεις, τα νέα στοιχεία των κανονισμών, θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον κλπ. Παράλληλα, 
η διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ 2014-2020, μέσω και του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, θα 
προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να επιτευχθεί μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους.

Όσον αφορά στην καινοτομία, είναι γεγονός ότι μεμονωμένοι φορείς μπορεί να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην εξεύρεση εταίρων και την έναρξη σχεδίων επιχειρησιακών ομάδων. Ως εκ τούτου, η 
αύξηση της ευαισθητοποίησης και η διευκόλυνση της συμμετοχής σε δράσεις καινοτομίας είναι 
σημαντικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη τέτοιων σχεδίων. Οι υπηρεσίες υποστήριξης της 
καινοτομίας δύνανται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε καθοδηγητικές πρωτοβουλίες που φέρνουν 
κοντά τους ενδιαφερόμενους, ώστε ο καθένας να παρουσιάσει τις ανάγκες του. Κάποιες υπηρεσίες 
υποστήριξης της καινοτομίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν θεματικές ομάδες ή δίκτυα για να γίνει 
αυτό και στη συνέχεια να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων για ένα 
καθορισμένο τομέα. Άλλες μπορούν να καλέσουν  ενδιαφερόμενους που έχουν την τεχνογνωσία ή 
δυνητικά ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να αναπτύξουν τις εργασίες για θέματα που πιθανολογείται να 
εμπεριέχουν καινοτόμο δυναμική. Η Μονάδα Υποστήριξης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, επαρκώς 
στελεχωμένη και πλαισιωμένη με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, θα μπορούσε να παίξει το ρόλο 
του συντονιστή για την υποστήριξη της καινοτομίας. Η Μονάδα δύναται να μεριμνήσει για την 
ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των ενδιαφερομένων και του ευρύτερου κοινού για τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και να ενθαρρύνει τη σύσταση επιχειρησιακών 
ομάδων. Είναι ανάγκη  χρησιμοποιηθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο η δημιουργία Επιχειρησιακών 
Ομάδων με στόχο την διασύνδεση της έρευνας και της γεωργικής εφαρμογής καθώς και την προώθηση 
της μεταφοράς καινοτόμων λύσεων στην πράξη για την πρωτογενή παραγωγή, τη διαχείριση των πόρων, 
την εφοδιαστική αλυσίδα, την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, τη βιοοικονομία κλπ. Η Μονάδα θα 
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πρέπει να φροντίσει επίσης για τη σύνδεση της ζήτησης με την παροχή γνώσης μέσω, κυρίως, μιας 
ψηφιακής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα φέρει κοντά εν δυνάμει ενδιαφερόμενους και θα παρέχει και θα 
προβάλλει, εκτός των άλλων, τις ανάγκες της γεωργικής πρακτικής που μπορεί  να αποτελέσουν 
αντικείμενο έρευνας και άξονα για τη δημιουργία επιχειρησιακών ομάδων, στοιχεία ερευνητικών 
ιδρυμάτων και εργαστηρίων, καινοτόμα έργα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με επιτυχία και των 
αποτελεσμάτων τους, έργα καινοτομίας σε εξέλιξη, ενώ θα διασυνδεθεί με την πλατφόρμα του EIP-
AGRI Service Point, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε δραστηριότητες που 
διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το EIP-AGRI Service Point. Μεταξύ των δράσεων που θα 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν συγκαταλέγονται εκδηλώσεις ενημέρωσης αλλά και διάχυσης 
αποτελεσμάτων επιτυχημένων επιχειρησιακών ομάδων, εκδόσεις, οπτικοακουστικό υλικό, δημοσιεύσεις, 
βραβεύσεις κλπ. Εκτός από τους διαδικτυακούς τόπους της Διαχειριστικής Αρχής και του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου, ενημέρωση για θέματα καινοτομίας θα υπάρξει μερίμνα ώστε να παρέχεται και από 
τηλεφωνικό αριθμό πληροφοριών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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6. ASSESSMENT OF THE EX-ANTE CONDITIONALITIES

6.1. Additional information
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6.2.  Ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante conditionality at national level

Applicable ex-
ante conditionality 

fulfilled: 
Yes/No/Partially

Assessment of its 
fulfilment

Priorities/Focus 
Areas Measures

G1) Anti-Discrimination: the existence of administrative capacity for the implementation and application of Union anti discrimination law and 
policy in the field of ESI Funds. yes 6B M16, M02, M01, M19

G2) Gender Equality: the existence of administrative capacity for the implementation and application of Union gender equality law and policy in 
the field of ESI Funds. yes 6B, 6A M01, M02, M07, M19, M06, M16

G3) Disability: the existence of administrative capacity for the implementation and application of the United Nations Convention on the rights 
of persons with disabilities (UNCRPD) in the field of ESI Funds in accordance with Council Decision 2010/48/EC partially 6B, 6A M07, M16, M19, M06

G4) Public Procurement: the existence of arrangements for the effective application of Union public procurement law in the field of the ESI 
Funds. partially 2A, 6B, 5C, 5A, 5B M01, M02, M06, M07, M16, M19, M04, 

M08

G5) State Aid: the existence of arrangements for the effective application of Union State aid rules in the field of the ESI Funds. yes 2A, 3B, 3A, 6B, 2B, 
1A, 1B, 6A, 1C

M07, M08, M06, M16, M17, M03, M04, 
M05, M02, M19, M01

G6) Environmental legislation relating to Environmental Impact Assessment (EIA) and, Strategic Environmental Assessment (SEA): the 
existence of arrangements for the effective application of Union environmental legislation related to EIA and SEA. yes P4, 5A, 2A, 6C, 3A, 

5D, 5B, 6A, 5C, 5E
M14, M12, M10, M13, M04, M07, M15, 
M08, M11, M16, M06

G7) Statistical systems and result indicators: the existence of a statistical basis necessary to undertake evaluations to assess the effectiveness and 
impact of the programmes. The existence of a system of result indicators necessary to select actions, which most effectively contribute to desired 
results, to monitor progress towards results and to undertake impact evaluation.

no

P4, 6A, 3A, 1C, 5A, 
1A, 5C, 5D, 5E, 2B, 
6C, 1B, 5B, 3B, 6B, 
2A

M341, M13, M20, M08, M17, M11, 
M02, M15, M12, M18, M19, M06, M01, 
M07, M14, M04, M03, M05, M131, 
M09, M16, M10

P3.1) Risk prevention and risk management: the existence of national or regional risk assessments for disaster management taking into account 
climate change adaptation yes Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 

εκπληρώνεται. 3B M05, M17

P4.1) Good Agricultural and Environmental Conditions (GAEC): standards for good agricultural and environmental condition of land referred to 
in Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 are established at national level no Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 

δεν εκπληρώνεται. P4 M12, M13, M14, M10, M11

P4.2) Minimum requirements for fertilisers and plant protection products: minimum requirements for fertilisers and plant protection products 
referred to in Article 28 of Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 1305/2013 are defined at national level yes Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 

δεν εκπληρώνεται. P4 M10

P4.3) Other relevant national standards: relevant mandatory national standards are defined for the purpose of Article 28 of Chapter I of Title III 
of Regulation (EU) No 1305/2013 yes

Στο πλαίσιο του Μέτρου 10 
(άρθρο 28 του Καν. 1305/2013) 
δεν θα ενισχυθούν υποχρεωτικά 
εθνικά πρότυπα.

P4 M10

P5.1) Energy efficiency: actions have been carried out to promote cost effective improvements of energy end use efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency when constructing or renovating buildings. partially

Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 
εκπληρώνεται μερικώς. 5B M04

P5.2) Water sector: the existence of a) a water pricing policy which provides adequate incentives for users to use water resources efficiently and 
b) an adequate contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services at a rate determined in the approved river 
basin management plan for investment supported by the programmes.

no Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 
δεν εκπληρώνεται. 5A M04
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P5.3) Renewable energy: actions have been carried out to promote the production and distribution of renewable energy sources yes Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 
εκπληρώνεται. 5C M08, M04

P6.1) Next Generation Network (NGN) Infrastructure : the existence of national or regional NGA Plans which take account of regional actions 
in order to reach the Union high speed Internet access targets, focusing on areas where the market fails to provide an open infrastructure at an 
affordable cost and of a quality in line with the Union competition and State aid rules and to provide accessible services to vulnerable groups

partially Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 
δεν εκπληρώνεται. 6C M07
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Applicable ex-ante 
conditionality at national 

level
Criteria

Criteria 
fulfilled 
(Yes/No)

Reference (if fulfilled) [reference to the strategies, legal acts or other relevant documents] Assessment of its fulfilment

G1) Anti-Discrimination: the existence 
of administrative capacity for the 
implementation and application of 
Union anti discrimination law and 
policy in the field of ESI Funds.

G1.a) Arrangements in accordance with 
the institutional and legal framework of 
Member States for the involvement of 
bodies responsible for the promotion of 
equal treatment of all persons 
throughout the preparation and 
implementation of programmes, 
including the provision of advice on 
equality in ESI fund related activities.

Yes

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005)

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών 
ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.7

Στο πλαίσιο του οικείου νόμου 
ορίζονται οι κάτωθι:

Φορείς Προώθησης

• Συνήγορος του Πολίτη 
(για δημόσιες Υπηρεσίες)

• Επιτροπή Ίσης 
Μεταχείρισης (παροχή υπηρεσιών-
πώληση αγαθών)

• Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας (εργασία, απασχόληση στον 
ιδιωτικό τομέα)

Διοικητική Δομή

Τμήμα Ισότητας 
Ευκαιριών της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας (διενέργεια 
ετήσιας δημόσιας διαβούλευσης με 
την συμμετοχή των αρμόδιων 
φορέων, για την κατάρτιση του 
εθνικού σχεδίου δράσης για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και 
την υλοποίησή του, στο πλαίσιο του 
κ.π Progress).

Φορείς Κοινωνικού Διαλόγου

• Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή

Επιστημονική υποβοήθηση 

• Παρατηρητήριο 
Καταπολέμησης των Διακρίσεων του 
Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής 
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών

Από τους ως άνω φορείς το ΣΕΠΕ και 
η ΟΚΕ αποτελούν μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΕΠΑΝΑΔ.
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G1.b) Arrangements for training for 
staff of the authorities involved in the 
management and control of the ESI 
Funds in the fields of Union anti 
discrimination law and policy.

Yes

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των 
εμπλεκομένων στελεχών της 
διοίκησης μέσω εκπαιδευτικών 
δράσεων σχετικών με το περιεχόμενο 
και την πρακτική εφαρμογή των 
Οδηγιών 2000/43/ΕΚ & 2000/78/ΕΚ 
(εκπαιδεύτηκαν στελέχη του ΣΕΠΕ, 
του ΟΑΕΔ, Δικαστικοί, στελέχη του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, κλπ. 
παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό)

Υπεβλήθη  πρόταση στο ΕΠΑΝΑΔ, 
για ένταξη έργου στο νέο Ε.Π 2014-
2020, με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ».

G2) Gender Equality: the existence of 
administrative capacity for the 
implementation and application of 
Union gender equality law and policy 
in the field of ESI Funds.

G2.a) Arrangements in accordance with 
the institutional and legal framework of 
Member States for the involvement of 
bodies responsible for gender equality 
throughout the preparation and 
implementation of programmes, 
including the provision of advice on 
gender equality in ESI Fund related 
activities.

Yes

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3896 (ΦΕΚ207/Α/2010)

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης − Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5

Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων – ΓΓΙΦ- (ΦΕΚ 17/Α/2008)

Αρμόδιος Φορέας για την 
παρακολούθηση και προώθηση της 
εφαρμογής της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών είναι η ΓΓΙΦ. Η 
ΓΓΙΦ έχει ως αποστολή την 
πραγματοποίηση της νομικής και 
ουσιαστικής ισότητας ανδρών και 
γυναικών στην Ελλάδα σε όλους τους 
τομείς δραστηριότητας. 

Για την εφαρμογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης και με 
σκοπό την εναρμόνιση της κείμενης 
νομοθεσίας με την Οδηγία 
2006/54/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και 
άλλες συναφείς διατάξεις, ορίστηκε 
ως αρμόδιος φορέας ο Συνήγορος του 
Πολίτη που είναι Ανεξάρτητη Αρχή.

Η ΓΓΙΦ βρίσκεται σε φάση 
ολοκλήρωσης του νέου «Εθνικού 
Προγράμματος για την Ουσιαστική 
Ισότητα των Φύλων 2014-2020».

Το Πρόγραμμα αναφέρεται σε ευρύ 
φάσμα δημόσιων πολιτικών σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο και 
περιλαμβάνει δράσεις το μεγαλύτερο 
μέρος των οποίων θα υλοποιηθεί από 
την ΓΓΙΦ - ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ.
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(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G2.b) Arrangements for training for 
staff of the authorities involved in the 
management and control of the ESI 
Funds in the fields of Union gender 
equality law and policy as well as on 
gender mainstreaming.

Yes

Το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων  2014-2020» προβλέπει να επεκταθούν οι 
δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης και κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο εστιάζοντας στα 
στελέχη των φορέων που θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό/ διαχείριση/ έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.

Για το σκοπό αυτό η ΓΓΙΦ  εκπόνησε «Οδηγό Ένταξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών».

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

Στην παρούσα Περίοδο στο πλαίσιο 
του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
η ΓΓΙΦ υλοποιεί προγράμματα 
εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας και 
ενσωμάτωσης της ισότητας στις 
δημόσιες πολιτικές (gender 
maistreaming) σε στελέχη της 
δημόσιας διοίκησης, της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, και 
των οργανώσεων των κοινωνικών 
εταίρων.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή 
ολοκληρωμένων σχεδίων εκπαίδευσης 
των στελεχών της Δημόσιας 
Διοίκησης, σχετικά με την ισότητα 
των δύο φύλων, με έμφαση στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στις πολιτικές που υλοποιούν 
οι υπηρεσίες των Υπουργείων, των 
Περιφερειών και των ΟΤΑ. 

Οι παραπάνω ενέργειες απευθύνονται 
σε στελέχη των Υπουργείων, των 
Περιφερειών και των ΟΤΑ που 
εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην 
εφαρμογή των πολιτικών ισότητας, 
αλλά και γενικότερα σε στελέχη 
δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να 
υιοθετηθεί η διάσταση του φύλου σε 
οριζόντια βάση κατά την ανάπτυξη 
πολιτικών και η υιοθέτηση θετικών 
μέτρων υπέρ των γυναικών για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων.

G3.a) Arrangements in accordance with 
the institutional and legal framework of 
Member States for the consultation and 
involvement of bodies in charge of 
protection of rights of persons with 
disabilities or representative 
organisations of persons with 
disabilities and other relevant 
stakeholders throughout the preparation 
and implementation of programmes.

Yes

• Κύρωση του Πρωτοκόλλου με το Νόμο 4074/2013 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες»

http://www.espa.gr

Αρμόδια αρχή για το συντονισμό της 
προετοιμασίας του νέου ΕΣΠΑ είναι 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-
ΕΣΠΑ). Όλες οι ενέργειες 
διαβούλευσης αναφέρονται στο 
σχέδιο του νέου ΕΣΠΑ (κεφ. 1.5.1 και 
15.2). Στην ηλεκτρονική πύλη 
http://www.espa.gr, αλλά και στους 
διαδικτυακούς τόπους άλλων 
Υπουργείων και Περιφερειών, έχει 
δημιουργηθεί ειδικός χώρος, ο οποίος 
αφορά στην περίοδο 2014-2020 όπου 
όλα τα βασικά υποστηρικτικά 
έγγραφα του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού αναρτώνται και δίνεται η 
δυνατότητα σχολιασμού και υποβολής 
ερωτήσεων και προτάσεων.

G3) Disability: the existence of 
administrative capacity for the 
implementation and application of the 
United Nations Convention on the 
rights of persons with disabilities 
(UNCRPD) in the field of ESI Funds in 
accordance with Council Decision 
2010/48/EC

G3.b) Arrangements for training for 
staff of the authorities involved in the 
management and control of the ESI 
Funds in the fields of applicable Union 
and national disability law and policy, 
including accessibility and the practical 
application of the UNCRPD as 
reflected in Union and national 

No
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legislation, as appropriate.

G3.c) Arrangements to ensure 
monitoring of the implementation of 
Article 9 of the UNCRPD in relation to 
the ESI Funds throughout the 
preparation and the implementation of 
the programmes.

Yes

ΥΑ 426/14 (ΦΕΚ 523 Β/28-02-2014)

Σύμφωνα με το αρθρ. 33 σημ. 1 της 
Σύμβασης «για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες», ορίζεται από 
τον πρωθυπουργό, ένας συντονιστικός 
μηχανισμός μέσα στην Κυβέρνηση με 
αντικείμενο την εθνική εφαρμογή και 
την παρακολούθηση της Σύμβασης. 
Με βάση την Αριθμ. Υ 426/14 (ΦΕΚ 
523 Β/28-02-2014) ορίστηκε το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
ειδικότερα η Διεύθυνση Διεθνών 
Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου ως το σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση εφαρμογής 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες καθώς και ως 
συντονιστικός μηχανισμός για τη 
διευκόλυνση των σχετικών με αυτή 
δράσεων. Επιπλέον, στη 
συγκεκριμένη πράξη ορίζεται ότι η 
κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, 
τα άτομα με αναπηρίες και οι 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, 
θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν 
πλήρως στη διαδικασία 
παρακολούθησης.

G4.a) Arrangements for the effective 
application of Union public 
procurement rules through appropriate 
mechanisms.

No

G4.b) Arrangements which ensure 
transparent contract award procedures. No

G4.c) Arrangements for training and 
dissemination of information for staff 
involved in the implementation of the 
ESI funds.

Yes

1. Κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με την εφαρμογή των κανόνων ΔΣ της ΕΕ μέσω:

A. Προβλέψεων στο σχέδιο Νόμου της ΕΑΑΔΗΣΥ

B. Στρατηγικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

2. Εφαρμογή συστήματος διάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών για όλο το προσωπικό εφαρμογής των 
κανόνων της ΔΣ της ΕΕ, τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των κανόνων ΔΣ μέσω:

Α. της ΕΑΑΔΗΣΥ

Β. του συστήματος διάδοσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Γ. της ΕΥΘΥ στο πλαίσιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για το ΕΣΠΑ

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G4) Public Procurement: the existence 
of arrangements for the effective 
application of Union public 
procurement law in the field of the ESI 
Funds.

G4.d) Arrangements to ensure 
administrative capacity for 
implementation and application of 
Union public procurement rules.

No
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G5.a) Arrangements for the effective 
application of Union State aid rules. Yes

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ),-ΚΕΜΚΕ, του Υπ. Οικονομικών σε συνεργασία με 
δίκτυο Αποκεντρωμένων Μονάδων ΚΕ, ΑΜΚΕ, που συστήνεται στα άλλα Υπουργεία, αποτελεί το 
συντονιστικό όργανο για τον έλεγχο των ΚΕ της χώρας ως προς την συμβατότητά τους με το ΕΕ δίκαιο.

Σε ό,τι αφορά τις συγχρηματοδοτούμενες ενισχύσεις καθώς και τις ενισχύσεις που χορηγούνται από το ΠΔΕ 
& τις λοιπές ενισχύσεις αρμοδιότητας ΥΠΑΑΝ, η αρμόδια ΑΜΚΕ συστήνεται στο ΥΠΑΑΝ, και ειδικότερα 
στην ΕΑΣ.

 

Η ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΝ, για τον 
έλεγχο της συμβατότητας με το ΕΕ 
δίκαιο των χρηματοδοτήσεων των 
έργων αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΝ 
(ανεξαρτήτως πηγής 
χρηματοδότησης) καθώς και όλων 
των έργων που χρηματοδοτούνται από 
το ΠΔΕ (συγχρηματοδοτούμενων & 
μη), θα συσταθεί με ΚΥΑ εντός του 
1ου εξαμήνου 2014.

Η εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την 
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα 
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα 
περιγραφεί και στο νόμο πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020 ενώ υπάρχουν 
ρυθμίσεις για:

- Έλεγχο σώρευσης

- Εκπλήρωση αρχής 
“Deggendorf”

- Τήρηση κανόνων ΚΕ 
καθ΄ όλη τη διάρκεια εξέλιξης ενός 
καθεστώτος

- Έγκριση 
χρηματοδοτικών εργαλείων (ΜΧΤ) 
ως προς τη νομιμότητα τους σε 
θέματα ΚΕ ενώ στο ΠΣΣΚΕ 
καταχωρούνται και οι ενισχύσεις 
μέσω των ΜΧΤ

- Επιτάχυνση 
ανακτήσεων για παράνομες & μη 
συμβατές ενισχύσεις

- Επάρκεια διασφάλισης 
κατάλληλων ελέγχων συμμόρφωσης 
καθεστώτων με τον ΓΑΚ και 
εγκεκριμένων καθεστώτων

- Επαρκή γνώση για 
χορηγηθείσες ενισχύσεις 
περιλαμβανομένων των ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας

G5) State Aid: the existence of 
arrangements for the effective 
application of Union State aid rules in 
the field of the ESI Funds.

G5.b) Arrangements for training and 
dissemination of information for staff 
involved in the implementation of the 
ESI funds.

Yes

Τα στελέχη της ΕΑΣ έχουν εμπειρία διαπραγμάτευσης & εκπαίδευσης σε θέματα ΚΕ.

Η ΑΜΚΕ θα συνεχίσει να εκπονεί με τη στήριξη της ΜΟΔ πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα ΚΕ με στόχο 
την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των δομών ΕΣΠΑ. Η διάχυση πληροφοριών στις ΔΑ θα 
συνεχιστεί μέσω του site www.ependyseis .gr/ υποβολή ηλεκτρονικών ερωτημάτων/ έκδοση οδηγιών & 
κατευθύνσεων/ τεχνικών συναντήσεων, μηχανισμός ο οποίος ενισχύεται. Ενώ ο «Δίαυλος» συντελεί στην 
ανταλλαγή πληροφοριών.

Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το 
εύρος του πεδίου του καθώς 
εκπληρούται το σύνολο των 
υποκριτηρίων του μέσω των σχετικών 
ρυθμίσεων.

Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την 
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα 
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα 
περιγραφεί επίσης στο νόμο πλαίσιο 
της νέας διαχειριστικής περιόδου 
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2014-2020.

G5.c) Arrangements to ensure 
administrative capacity for 
implementation and application of 
Union State aid rules.

Yes

Η διοικητική ικανότητα για την υλοποίηση & εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις 
συγχρηματοδοτούμενες KE διασφαλίζεται με την λειτουργία της ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΝ, η οποία υποστηρίζει 
τους φορείς αρμοδιότητας της σε συνεργασία με την ΚΕΜΚΕ. Όπως στην τρέχουσα περίοδο θα αξιοποιηθεί 
η τεχνική βοήθεια. Ενδεικτικές δράσεις:

• εκπαίδευση/ ενημέρωση/ συμβουλευτική υποστήριξη ΔΑ & εμπλεκόμενων φορέων

• επέκταση/ επικαιροποίηση του ΠΣΣΚΕ

• συντήρηση/ αναβάθμιση ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης

Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το 
εύρος του πεδίου του καθώς 
εκπληρούται το σύνολο των 
υποκριτηρίων του μέσω των σχετικών 
ρυθμίσεων.

Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την 
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα 
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα 
περιγραφεί αναλυτικά στο νόμο 
πλαίσιο της νέας διαχειριστικής 
περιόδου 2014-2020.

G6.a) Arrangements for the effective 
application of Directive 2011/92/EU of 
the European Parliament and of the 
Council (EIA) and of Directive 
2001/42/EC of the European Parliament 
and of the Council (SEA);

Yes

Οι Οδηγίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τους νόμους 1650/86, 3010/2002, 4014/2011 και την 
ΚΥΑ οικ.107017/28.8.2006. Εφαρμογή επίσης έχουν ο νόμος 4014/2011, η ΚΥΑ 37111/2021/2003, η ΚΥΑ 
11764/653 και η ΚΥΑ 9269/470/2007.

G6) Environmental legislation relating 
to Environmental Impact Assessment 
(EIA) and, Strategic Environmental 
Assessment (SEA): the existence of 
arrangements for the effective 
application of Union environmental 
legislation related to EIA and SEA. G6.b) Arrangements for training and 

dissemination of information for staff 
involved in the implementation of the 
EIA and SEA Directives.

Yes

Οι δράσεις κατάρτισης του προσωπικού διεξάγονται κυρίως από το ΙΝΕΠ και άλλους φορείς (ΕΥΣΠΕΔ-
ΥΠΕΚΑ, ΜΟΔ κλπ) ενώ στις ιστοσελίδες:

• www.ypeka.gr, αναρτώνται σχετικά νομοθετήματα & ερμηνευτικές εγκύκλιοι

• http://aepo.ypeka.gr/, αναρτώνται αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων-ανανέωσης- 
παράτασης, για δραστηριότητες κατηγορίας Α

• http://diavgeia.gov.gr/, αναρτώνται αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) έργων 
& δραστηριοτήτων, καθώς και σχεδίων & προγραμμάτων

Για την εκπαίδευση του προσωπικού 
(των Κεντρικών υπηρεσιών του 
ΥΠΕΚΑ, των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και των Περιφερειών της 
χώρας), οργανώθηκε από το ΥΠΕΚΑ 
ενημερωτική ημερίδα αμέσως μετά 
την έκδοση του νέου νόμου 
4014/2102.

Το Πρόγραμμα «Διαύγεια» στοχεύει 
στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
δημοσιότητας της κυβερνητικής 
πολιτικής και της διοικητικής 
δραστηριότητας, τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την εμπέδωση της 
υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Οι ΣΜΠΕ των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων υποβάλλονται και 
εγκρίνονται από την Ειδική Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Για την ηλεκτρονική διαχείριση της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης προβλέπεται, στο 
άρθρο 18 του Νόμου 4014/2012, η 
δημιουργία Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου 
πληροφοριών (ΗΠΜ) στο ΥΠΕΚΑ.

Ενώ με την υπ. Αριθμ. 135259/10-4-
2012 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ 
συστάθηκε το Εθνικό Περιβαλλοντικό 
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Δίκτυο (ΕΠΕΔ). 

G6.c) Arrangements to ensure sufficient 
administrative capacity. Yes

Οι αρχές για την εφαρμογή των ΕΠΕ/ΣΠΕ είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, οι αποκεντρωμένες & αυτοδιοικητικές 
υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενώ σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική παρακολούθηση των ΕΠ 
είναι και η ΕΥΣΠΕΔ.

Με τον Νόμο 4014/2011 επιδιώκεται η μείωση των απαιτούμενων χρόνων & συστήνεται μητρώο 
πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ. Υπάρχει συνεργασία ΥΠΕΚΑ με ΥΔΜΗΔ ώστε να ληφθεί μέριμνα 
για την ενίσχυση των υπηρεσιών που εμπλέκονται στις λειτουργίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Για  την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
του κριτηρίου, η στελέχωση των 
αρμόδιων Υπηρεσιών αποτελεί 
προϋπόθεση και δέσμευση των 
εμπλεκομένων Υπηρεσιών.  Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι σε εξέλιξη η 
υλοποίηση των απαραίτητων 
ενεργειών για την εξασφάλιση 
επιπλέον στελέχωσης με 
εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, 
επικουρικά η λειτουργία του μητρώου 
πιστοποιημένων αξιολογητών θα 
συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Οι υπηρεσίες της ΕΕ θα 
ενημερώνονται σχετικά με την 
εξέλιξη της εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων του κριτηρίου. 

G7.a) Arrangements for timely 
collection and aggregation of statistical 
data with the following elements are in 
place: the identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 
validation

No

G7.b) Arrangements for timely 
collection and aggregation of statistical 
data with the following elements are in 
place: arrangements for publication and 
public availability of aggregated data

No

G7.c) An effective system of result 
indicators including: the selection of 
result indicators for each programme 
providing information on what 
motivates the selection of policy actions 
financed by the programme

No

G7.d) An effective system of result 
indicators including: the establishment 
of targets for these indicators

No

G7.e) An effective system of result 
indicators including: the consistency of 
each indicator with the following 
requisites: robustness and statistical 
validation, clarity of normative 
interpretation, responsiveness to policy, 
timely collection of data

No

G7) Statistical systems and result 
indicators: the existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the effectiveness 
and impact of the programmes. The 
existence of a system of result 
indicators necessary to select actions, 
which most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake impact 
evaluation.

G7.f) Procedures in place to ensure that 
all operations financed by the 
programme adopt an effective system 
of indicators

No

P3.1) Risk prevention and risk 
management: the existence of national 
or regional risk assessments for disaster 
management taking into account 
climate change adaptation

P3.1.a) A national or regional risk 
assessment with the following elements 
shall be in place: A description of the 
process, methodology, methods and 
non-sensitive data used for risk 
assessment as well as of the risk-based 

Yes

Α) http://www.unisdr.org/partners/countries/grc

Β) http://www.prometheus2014.gr

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας υπέβαλε στη DG ECHO 
το Model Local/ Regional Disaster 
Prevention Plan ως το εθνικό πλαίσιο 
εκτίμησης επικινδυνότητας (National 
Disaster Risk Assessment Framework. 
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criteria for the prioritisation of 
investment;

Το κείμενο αυτό εντάχθηκε στην 
ειδική βάση δεδομένων CIRCABC 
τον Ιούλιο 2013 και περιλαμβάνει μια 
περιγραφή της μεθοδολογίας που 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
ISO31010. Σύμφωνα με το Hyogo 
πλαίσιο δράσης 2005 – 2015, η 
ελληνική πλατφόρμα για τη μείωση 
του κινδύνου των καταστροφών 
(HNP-DRR) έχει καταρτιστεί και 
αποτελεί ένα ανοικτό δίκτυο και 
forum για τους κρατικούς φορείς και 
τους εταίρους  που εμπλέκονται σε 
θέματα μείωσης του κινδύνου από 
φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές. Ως  παραρτήματα του 
εθνικού  πλαισίου εκτίμησης  
επικινδυνότητας συμπεριλαμβάνεται 
η εκτίμηση για τους σεισμούς, τα 
τσουνάμι και τις δασικές πυρκαγιές. 
Ειδικότερα δε όσον αφορά στους 
σεισμούς και τις δασικές πυρκαγιές, η 
εκτίμηση είναι πλήρως 
ενσωματωμένη στην εθνική 
νομοθεσία. Επιπλέον, η  δεύτερη 
έκδοση του εθνικού πλαισίου 
εκτίμησης επικινδυνότητας 
περιλαμβάνει σενάρια πολλαπλών 
κινδύνων που έχουν αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων EU 
EVROS 2010, EU POSEIDON 2011 
και EU PROMETHEUS 2014.

P3.1.b) A national or regional risk 
assessment with the following elements 
shall be in place: A description of 
single-risk and multi-risk scenarios;

Yes

http://www.unisdr.org/partners/countries/grc

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

http://www.prometheus2014.gr

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR

ΕΙΟΝΕΤ,

http://floods.opengov.gr/

Ως παραρτήματα του εθνικού  
πλαισίου εκτίμησης  επικινδυνότητας 
συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση για 
τους σεισμούς, τα τσουνάμι και τις 
δασικές πυρκαγιές. Τα παραρτήματα 
αυτά έχουν ενταχθεί στην ειδική βάση 
δεδομένων CIRCABC.. Ειδικότερα δε 
όσον αφορά στους σεισμούς και τις 
δασικές πυρκαγιές, η εκτίμηση είναι 
πλήρως ενσωματωμένη στην εθνική 
νομοθεσία. Επιπλέον, η  δεύτερη 
έκδοση του εθνικού πλαισίου 
εκτίμησης επικινδυνότητας 
περιλαμβάνει σενάρια πολλαπλών 
κινδύνων που έχουν αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων EU 
EVROS 2010, EU POSEIDON 2011 
και EU PROMETHEUS 2014.

P3.1.c) A national or regional risk 
assessment with the following elements 
shall be in place: Taking into account, 
where appropriate, national climate 
change adaptation strategies.

Yes

http://www.unisdr.org/partners/countries/grc

http://www.prometheus2014.gr

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR

Για τις πλημμύρες (Οδηγία 
2007/60/ΕΚ) έχει ολοκληρωθεί η 
προκαταρκτική αξιολόγηση των 
κινδύνων πλημμύρας, από την ΕΓΥ 
του ΥΠΕΚΑ, που περιλαμβάνει και 
τον προσδιορισμό των Ζωνών 
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας στα 14 Υδατικά 
Διαμερίσματα της χώρας. Στον πρώτο 
κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 
εξετάζονται υδρολογικά σενάρια πολύ 
χαμηλής πιθανότητας με τη χρήση 
στοχαστικής ανάλυσης (κατανομές 
ακραίων τιμών), ενσωματώνοντας, με 
τον τρόπο αυτό σε αυτήν τη φάση, την 
επίδραση της κλιματικής αλλαγής.
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P4.1) Good Agricultural and 
Environmental Conditions (GAEC): 
standards for good agricultural and 
environmental condition of land 
referred to in Chapter I of Title VI of 
Regulation (EU) No 1306/2013 are 
established at national level

P4.1.a) GAEC standards are defined in 
national law and specified in the 
programmes

No

P4.2) Minimum requirements for 
fertilisers and plant protection products: 
minimum requirements for fertilisers 
and plant protection products referred 
to in Article 28 of Chapter I of Title III 
of Regulation (EU) No 1305/2013 are 
defined at national level

P4.2.a) Minimum requirements for 
fertilisers and plant protection products 
referred to in Chapter I of Title III of 
Regulation (EU) No 1305/2013 are 
specified in the programmes;

Yes

Α) ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΝΑΙ):

• Νόμος 4036/2012: «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 
συναφείς διατάξεις»

• ΚΥΑ με αριθ. 8197/90920/22-7-2013  ( ΦΕΚ Β/1883) «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με 
στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του

• Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής είναι η Συντονιστική Εθνική Αρχή που εκδίδει 
προς εφαρμογή, Οδηγούς Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου. Έχουν καταρτιστεί 14 Οδηγοί, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση άλλων 15 
Οδηγών.

• Χρήση Υφιστάμενου Συστήματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων: Προς υποβοήθηση του έργου 
των γεωργών εκδίδονται Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, για τις βασικές καλλιέργειες, τα 
οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

Β)  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ – ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΖΩΝΕΣ: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΝΑΙ):

• Για τη μείωση τις νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στις ευπρόσβλητες ζώνες, 
καταρτίζονται προγράμματα δράσης και λαμβάνεται κάθε άλλο συμπληρωματικό μέτρο ή 
ενισχυμένη δράση σύμφωνα με το άρθρο 5 τις υπ΄αριθμ. 16190/1335/1997 ΚΥΑ.

 

Δ) ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΝΑΙ):

• Ν.4235/14 Για την εξ ολοκλήρου εφαρμογή του που σκοπό έχει τη βελτίωση των 
προϋποθέσεων και απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης εμπορίας νέων τύπων λιπασμάτων, 
απαιτούνται η έκδοση ΚΥΑ και ΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 13β. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, 
σημείο7  «Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του παρόντος άρθρου ισχύουν οι 
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των προϋφισταμένων διατάξεων.» 
και εξακολουθούν να ισχύουν.

 

P4.3) Other relevant national standards: 
relevant mandatory national standards 
are defined for the purpose of Article 
28 of Chapter I of Title III of 
Regulation (EU) No 1305/2013

P4.3.a) Relevant mandatory national 
standards are specified in the 
programmes

Yes

Στο πλαίσιο του Μέτρου 10 (άρθρο 28 του Καν. 1305/2013) δεν θα ενισχυθούν υποχρεωτικά εθνικά 
πρότυπα.

P5.1) Energy efficiency: actions have 
been carried out to promote cost 
effective improvements of energy end 
use efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency when 

P5.1.a) Measures to ensure minimum 
requirements are in place related to the 
energy performance of buildings 
consistent with Articles 3, 4 and 5 of 
Directive 2010/31/EU of the European 

No
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Parliament and the Council;

P5.1.b) Measures necessary to establish 
a system of certification of the energy 
performance of buildings consistent 
with Article 11 of Directive 
2010/31/EU;

Yes

• Υπουργική Απόφαση (Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 (ΦΕΚ Β’ 407/ 9.04.2010) (Άρθρο 14: 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων)

• Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 (ΦΕΚ 132/Α/2010) (Άρθρο4 και Άρθρο 5)

• Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) (Άρθρο 5)

• Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/05.12.2012) (Άρθρο 13)

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

P5.1.c) Measures to ensure strategic 
planning on energy efficiency, 
consistent with Article 3 of Directive 
2012/27 EU of the European Parliament 
and the Council;

No

constructing or renovating buildings.

P5.1.d) Measures consistent with 
Article 13 of Directive 2006/32/EC of 
the European Parliament and the 
Council on energy end use efficiency 
and energy services to ensure the 
provision to final customers of 
individual meters in so far as it is 
technically possible, financially 
reasonable and proportionate in relation 
to the potential energy savings.

Yes

• Νόμος 3855/2010 (ΦΕΚ Α’ 95/23.06.2010) «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 15, παρ.1 και 3 : 
Μετρητές και αναλυτικοί λογαριασμοί για την κατανάλωση ενέργειας).

• ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΚ Β 297/13.2.2013) «Αντικατάσταση συστημάτων 
μέτρησης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας)

P5.2) Water sector: the existence of a) a 
water pricing policy which provides 
adequate incentives for users to use 
water resources efficiently and b) an 
adequate contribution of the different 
water uses to the recovery of the costs 
of water services at a rate determined in 
the approved river basin management 
plan for investment supported by the 
programmes.

P5.2.a) In sectors supported by the 
EAFRD, a Member State has ensured a 
contribution of the different water uses 
to the recovery of the costs of water 
services by sector consistent with 
Article 9, paragraph 1 first indent of the 
Water Framework Directive having 
regard where appropriate, to the social, 
environmental and economic effects of 
the recovery as well as the geographic 
and climatic conditions of the region or 
regions affected.

No

P5.3) Renewable energy: actions have 
been carried out to promote the 
production and distribution of 
renewable energy sources

P5.3.a) Transparent support schemes, 
priority in grid access or guaranteed 
access and priority in dispatching, as 
well as standard rules relating to the 
bearing and sharing of costs of 
technical adaptations which have been 
made public are in place consistent with 
Article 14(1) and Article 16(2) and (3) 
of Directive 2009/28/EC;

Yes

Για τη δημιουργία διαφανών σχημάτων υποστήριξης :

Υπηρεσία εξυπηρέτησης επενδυτών για έργα ΑΠΕ:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=546&language=el-GR και Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας :

http://www.rae.gr/site/en_US/portal.csp

o Νόμος 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70 / 30.03.2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού 
− Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών 
(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)»

o Νόμος 3468/2006 (G.G. A’/ 129/27.06.2006)
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http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/kodikes-egcheiridia/

http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/ape_penetration.csp

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/actions/decision/2012_A0787.csp

http://www.admie.gr/fileadmin/groups/EDAS_DSS/AnaptixiSistimatos/Timologio_syndesis_GNOM._RAE
-2-2007.pdf

P5.3.b) A Member State has adopted a 
national renewable energy action plan 
consistent with Article 4 of Directive 
2009/28/EC

Yes

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CEYdUkQ719k%3D&tabid=37
Το 1ο Εθνικό σχέδιο δράσης για της 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, υποβλήθηκε στην ΕΕ 
τον Ιούλιο του 2010, έχει εγκριθεί και 
έχει επικαιροποιηθεί το 2012. 

P6.1.a) A national or regional NGN 
Plan is in place that contains: a plan of 
infrastructure investments based on an 
economic analysis taking account of 
existing private and public 
infrastructures and planned 
investments;

No

P6.1.b) A national or regional NGN 
Plan is in place that contains: 
sustainable investment models that 
enhance competition and provide 
access to open, affordable, quality and 
future proof infrastructure and services;

No

P6.1) Next Generation Network (NGN) 
Infrastructure : the existence of national 
or regional NGA Plans which take 
account of regional actions in order to 
reach the Union high speed Internet 
access targets, focusing on areas where 
the market fails to provide an open 
infrastructure at an affordable cost and 
of a quality in line with the Union 
competition and State aid rules and to 
provide accessible services to 
vulnerable groups

P6.1.c) A national or regional NGN 
Plan is in place that contains: measures 
to stimulate private investment.

Yes

Υφιστάμενα μέτρα και νομοθετικές ρυθμίσεις, με στόχο την αύξηση της ζήτησης που αποτελεί κίνητρο για 
ιδιωτικές επενδύσεις: ΣΔΙΤ, νομοθεσία, ενεργοποίηση στο Μνημόνιο της υποχρέωσης ύπαρξης 
ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Έχει ολοκληρωθεί δευτερογενής νομοθεσία για τα μέτρα διέλευσης. Θα επικαιροποιηθεί όπου απαιτείται, 
βάσει του προς ψήφιση Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη μείωση κόστους ευρυζωνικών υποδομών.

Προωθείται προς ψήφιση σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση εγκαταστάσεων κεραιών.
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6.2.1. List of actions to be taken for general ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante conditionality at 
national level Criteria Not Fulfilled Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment

G3) Disability: the existence of administrative 
capacity for the implementation and application of 
the United Nations Convention on the rights of 
persons with disabilities (UNCRPD) in the field 
of ESI Funds in accordance with Council 
Decision 2010/48/EC

G3.b) Arrangements for training for staff of the 
authorities involved in the management and 
control of the ESI Funds in the fields of 
applicable Union and national disability law and 
policy, including accessibility and the practical 
application of the UNCRPD as reflected in Union 
and national legislation, as appropriate.

Δεδομένου, ότι η ΜΟΔ έχει την αρμοδιότητα 
εκπαίδευσης των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, θα εντάξει 
στις δραστηριότητες εκπαίδευσης που υλοποιεί και 
τα ζητήματα αναπηρίας, προκειμένου να καλυφθούν 
οι απαιτήσεις του κριτηρίου της συγκεκριμένης 
αιρεσιμότητας.

Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του κριτηρίου η 
ΜΟΔ  Α.Ε. θα συνεργαστεί με την Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία καθώς και με 
τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας.

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

1. Διερεύνηση και καταγραφή των εκπαιδευτικών 
αναγκών των στελεχών σε σχετικά θέματα 
(ημερομηνία εκλπλήρωσης 15/6/2014)

2. Κατάρτιση σχεδίου δράσης εκπαιδευτικής 
παρέμβασης, μεθοδολογικά εργαλεία & πιλοτική 
εφαρμογή (ημερομηνία εκλπλήρωσης 15/10/2014)

15-10-2014

ΜΟΔ Α.Ε. με τη συνεργασία της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων Με Αναπηρία καθώς 
και της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας

G4) Public Procurement: the existence of 
arrangements for the effective application of 
Union public procurement law in the field of the 
ESI Funds.

G4.a) Arrangements for the effective application 
of Union public procurement rules through 
appropriate mechanisms.

Οι ελληνικές αρχές έχουν υλοποιήσει δράσεις όπως η 
ίδρυση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Νόμος 4013/2011), η 
πρόταση σχεδίου νόμου από την ΕΑΑΔΗΣΥ για την 
κωδικοποίηση, ενοποίηση του κανονιστικού & 
θεσμικού πλαισίου ΔΣ. Η μεταρρύθμιση είναι σε 
εξέλιξη και οι αρχές θα λάβουν τα απαιτούμενα νέα 
μέτρα προκειμένου να εκπληρωθεί το κριτήριο.

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα είναι:

1. Πλήρης ενσωμάτωση των Οδηγιών για τις ΔΣ

2. Νομικές ρυθμίσεις για την ασφαλή, συνεκτική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή της ΕΕ νομοθεσίας για τις ΔΣ

3. Νομικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση με 
αποτελεσματικό τρόπο των σοβαρότερων και 

31-12-2014

Υπουργείο. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΕΑΑΔΗΣΥ
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επαναλαμβανόμενων ειδών σφαλμάτων κατά την 
εφαρμογή των κανόνων για τις ΔΣ

4. Ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος 
δικαστικής προστασίας για τους οικονομικούς 
φορείς.

ΒΗΜΑΤΑ:

1. Ψήφιση νόμου για την κωδικοποίηση και 
ενοποίηση του κανονιστικού & θεσμικού 
πλαισίου σύναψης ΔΣ

1. Έκδοση των εκτελεστικών/ διοικητικών 
πράξεων για την εφαρμογή ορισμένων 
διατάξεων του νόμου

G4.b) Arrangements which ensure transparent 
contract award procedures.

Το εθνικό σύστημα ανάθεσης ΔΣ χαρακτηρίζεται 
από διαφανείς διαδικασίες. Για την εκπλήρωσή του 
οι αρχές υλοποιούν συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που 
είναι σε εξέλιξη και  θα ολοκληρωθεί έως το 
Δεκέμβριο 2015.

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα είναι:

1. Νομικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική τήρηση των αρχών της ΣΛΕΕ σε 
όλη τη διαδικασία των ΔΣ για όλες τις συμβάσεις 
που έχουν διασυνοριακό ενδιαφέρον

2. Κατάλληλη νομοθεσία για την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης και ΔΣ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός του πεδίου 
εφαρμογής των οδηγιών και οι οποίες έχουν 
διασυνοριακό ενδιαφέρον

3. Διαθεσιμότητα εργαλείων & συστημάτων ΤΠ που 
εξασφαλίζουν πρόσβαση στην πληροφορία:

A. Δημιουργία Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων

B. Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

C. Εφαρμογή Προγράμματος Διαύγεια

ΒΗΜΑΤΑ:

1. Υλοποίηση σχεδίου δράσης για  e-

31-12-2015

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

ΕΑΑΔΗΣΥ
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procurement για την ανάθεση ΔΣ 
προμηθειών & υπηρεσιών

2. Υλοποίηση σχεδίου δράσης για  e-
procurement για την ανάθεση ΔΣ έργων

G4.d) Arrangements to ensure administrative 
capacity for implementation and application of 
Union public procurement rules.

Έχουν πραγματοποιηθεί ρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την 
εφαρμογή των κανόνων ΔΣ της ΕΕ. Πρέπει να 
συνεχιστούν οι δράσεις προκειμένου να αυξηθεί η 
διοικητική ικανότητα των φορέων που εμπλέκονται 
στην ανάθεση ΔΣ και να οργανωθεί η ομαλή 
μετάβαση στο νέο καθεστώς ανάθεσης ΔΣ.

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα είναι:

1. Ύπαρξη μιας κεντρικής αρχής –ΕΑΑΔΗΣΥ-- που 
διαθέτει τη διοικητική ικανότητα για την παροχή 
συμβουλών.

2. Τεχνική υποστήριξη από την ΕΑΑΔΗΣΥ (πχ η 
ΕΑΑΔΗΣΥ εκδίδει πρότυπα τεύχη δημοπράτησης & 
σχέδια συμβάσεων, διαμορφώνει κανόνες για την 
τυποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών & ελέγχει 
την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές του 
Εθνικού και ΕΕ δικαίου, κλπ) προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην υλοποίηση των ΔΣ φορείς.

ΒΗΜΑΤΑ

1. Σχέδιο δράσης των εθνικών αρχών & υπηρεσιών 
με τη Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς & Υπηρεσιών 
της ΕΕ

30-09-2014

Υπουργείο. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΕΑΑΔΗΣΥ

G7) Statistical systems and result indicators: the 
existence of a statistical basis necessary to 
undertake evaluations to assess the effectiveness 
and impact of the programmes. The existence of a 
system of result indicators necessary to select 
actions, which most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress towards 
results and to undertake impact evaluation.

G7.a) Arrangements for timely collection and 
aggregation of statistical data with the following 
elements are in place: the identification of sources 
and mechanisms to ensure statistical validation

1. Διαμόρφωση μηχανισμού  για ανάπτυξη 
και επικαιροποίηση του Ενιαίου 
Συστήματος Δεικτών. (31/5/2014)

2. Διαμόρφωση 1ης Εγκυκλίου με αρχικές 
κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ενιαίου 
συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ. (31/5/2014)

3. Διαμόρφωση 2ης Εγκυκλίου για την 
ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος 
δεικτών ΕΣΠΑ. (30/6/2014)

4. Ανάπτυξη συστήματος 
συλλογής/αποθήκευσης/αναφοράς/ 
μετάδοσης στοιχείων μεμονωμένων 
συμμετοχών (ΕΚΤ) (30/6/2014)

5. Κατάρτιση εγγράφου ‘’Ενιαίο Σύστημα 

30-04-2016

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΓΓΕΑ/ ΕΥΣΕΚΤ/ ΕΥ ΟΠΣ/ ΕΥΘΥ/ ΕΥΔ ΠΑΑ/ 
ΕΛΣΤΑΤ/ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ ΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
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Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020’’. (30/4/2015)

6. Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του 
Συστήματος Παρακολούθησης στο ΣΔΕ 
καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ. 
(31/10/2015)

7. Ανάπτυξη μηχανισμού στατιστικής 
επικύρωσης και μόνιμης συνεργασίας της 
ΕΑΣ με την ΕΛΣΤΑΤ. (31/10/2015)

8. Ρυθμίσεις για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων στην 
παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των 
δεικτών ΕΚΤ. (30/6/2015)

9. Προσαρμογή του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 
στην ηλεκτρονική αποθήκευση 
δεδομένων δεικτών & αποστολή στην 
ΕΕ. (30/4/2016)

 

G7.b) Arrangements for timely collection and 
aggregation of statistical data with the following 
elements are in place: arrangements for 
publication and public availability of aggregated 
data

1. Επιλογή δεικτών αποτελέσματος με τιμές 
βάσης και στόχου για κάθε ΕΠ και 
εισαγωγή στην SFC2014 (30/7/2014)

2. Σταδιακή κάλυψη των ελλείψεων σε 
τιμές βάσης, στόχου και μεθόδων 
μέτρησης δεικτών αποτελέσματος. 
(30/4/2016)

30-04-2016

ΕΥΣΣΑΑΠ/ Μονάδα Β΄- Διαχειριστικές Αρχές - 
Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ 

G7.c) An effective system of result indicators 
including: the selection of result indicators for 
each programme providing information on what 
motivates the selection of policy actions financed 
by the programme

Ανάλυση αν  η επιλογή των δεικτών αποτελέσματος 
αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής

20-07-2014
Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες Σχεδιασμού 
Προγράμματος των ΕΠ (βάσει των εκθέσεων των 
εκ των προτέρων αξιολόγησης)

G7.d) An effective system of result indicators 
including: the establishment of targets for these 
indicators

1. Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου 
www.anaptyxi.gov.gr (30/4/2016)

2. Ενσωμάτωση στο ΣΔΕ και το νόμο 
ΕΣΠΑ, σχετικών αναφορών 
δημοσίευσης-σωρευτικών δεδομένων 
δεικτών. (30/4/2016)

3. Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των 
Ετήσιων Εκθέσεων προόδου των ΕΠ στις 
ιστοσελίδες των ΕΥΔ & ΕΣΠΑ. 
(30/6/2014)

30-04-2016

ΕΥ ΟΠΣ/ ΜΟΔ ΑΕ/ ΕΥΘΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ

G7.e) An effective system of result indicators 
including: the consistency of each indicator with 
the following requisites: robustness and statistical 

Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας 20-07-2014 Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ και 

Διαχειριστικές Αρχές

http://www.anaptyxi.gov.gr
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validation, clarity of normative interpretation, 
responsiveness to policy, timely collection of data

δεικτών).

G7.f) Procedures in place to ensure that all 
operations financed by the programme adopt an 
effective system of indicators

1. Περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης 
υποσυστήματος δεικτών, σύμφωνα με το 
αρ.125.3.a.i Καν. ΕΚ 1303/2013. 
(30/4/2016)

2. Ανάπτυξη πλαισίου συλλογής δεδομένων 
για τη διενέργεια αξιολογήσεων 
επιπτώσεων.(30/4/2016)

30-04-2016 ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ με τη συνεργασία της 
ΕΥ ΟΠΣ και ΔΑ των Προγραμμάτων
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6.2.2. List of actions to be taken for priority linked ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante conditionality at 
national level Criteria Not Fulfilled Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment

P4.1) Good Agricultural and Environmental 
Conditions (GAEC): standards for good 
agricultural and environmental condition of land 
referred to in Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 are established at national 
level

P4.1.a) GAEC standards are defined in national 
law and specified in the programmes

Α) Για το έτος 2014 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ: 
ΝΑΙ, Ολοκληρωμένη): Για την ενσωμάτωση των 
τροποποιήσεων για  τις ΚΓΠΣ του 2104  σε εφαρμογή του 
καν. 1310/2013 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 622/89705/10-7-
2014 ΚΥΑ σε αντικατάσταση της  ΚΥΑ 262385/2010, για 
την πολλαπλή συμμόρφωση που ίσχυε με βάση τους 
κανονισμούς 73/2009 και 1698/2005.

Β) Για τα έτη: 2015-2020 ( ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΟΧΙ , ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ): 
Πρέπει να εκδοθεί νέα ΚΥΑ με ισχύ από 2015-2020. Η 
ΚΥΑ αυτή θα καταρτιστεί με βάση την προηγούμενη με  
αριθμό 622/89705/10-7-2014 ΚΥΑ, με μικρές 
τροποποιήσεις και θα εκδοθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 
2015. Δεν είναι δυνατή η έκδοσή της στην παρούσα 
περίοδο λόγω της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής, αλλά 
η κατάρτισή της θα είναι εύκολη, καθώς δεν απαιτούνται 
μελέτες ή άλλες διαδικασίες συντονισμού. Η ΚΥΑ αυτή θα 
εκδοθεί με πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ και συνεργασία του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

31-01-2015 ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

P5.1) Energy efficiency: actions have been 
carried out to promote cost effective 
improvements of energy end use efficiency and 
cost effective investment in energy efficiency 
when constructing or renovating buildings.

P5.1.a) Measures to ensure minimum 
requirements are in place related to the energy 
performance of buildings consistent with 
Articles 3, 4 and 5 of Directive 2010/31/EU of 
the European Parliament and the Council;

Πλήρης ενσωμάτωση της οδηγίας 2010/31 έγινε με τον 
Νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.02.2013) και μερική 
ενσωμάτωση της Οδηγίας με τους Νόμους 3661/2008, 
3851/2010 και 3889/2010.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις των άρθρων 3 & 4 της Οδηγίας 
2010/31 εφαρμόζονται ήδη με διατάξεις του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, ΥΑ υπ’ αριθμ. 
Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010).

Οι απαιτήσεις του κριτηρίου δεν ικανοποιούνται πλήρως  
καθώς δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις για την εφαρμογή 
των ελάχιστων απαιτήσεων του άρθρου 5 της Οδηγίας 
2010/31 που αφορά στον «Υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης».

 Έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και έχουν 
δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη 
εκπλήρωση.

ΒΗΜΑΤΑ:

15-03-2015

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)
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1. Ανάθεση Μελέτης

2. Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου

3. Παραλαβή μελέτης

4. Αποστολή Παραδοτέου στην ΕΕ (ΓΔ 
Ενέργειας) – Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με 
την ΕΕ

5. Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ

P5.1.c) Measures to ensure strategic planning 
on energy efficiency, consistent with Article 3 
of Directive 2012/27 EU of the European 
Parliament and the Council;

Η έκθεση αναφοράς που απαιτείται σύμφωνα με την 
Οδηγία 27/2012 έχει σταλεί στην Ε.Ε.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός  για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, σε συμφωνία με το άρθρο 3 και 4 της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και θα 
ολοκληρωθεί μέχρι 30/8/2014.

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/reporting_en.htm

ΒΗΜΑΤΑ:

1. Ανάθεση Μελέτης

2. Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου

3. Παραλαβή μελέτης

4. Ενσωμάτωση στρατηγικής στο εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο

30-08-2014

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική 
Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

P5.2) Water sector: the existence of a) a water 
pricing policy which provides adequate 
incentives for users to use water resources 
efficiently and b) an adequate contribution of the 
different water uses to the recovery of the costs 
of water services at a rate determined in the 
approved river basin management plan for 
investment supported by the programmes.

P5.2.a) In sectors supported by the EAFRD, a 
Member State has ensured a contribution of the 
different water uses to the recovery of the costs 
of water services by sector consistent with 
Article 9, paragraph 1 first indent of the Water 
Framework Directive having regard where 
appropriate, to the social, environmental and 
economic effects of the recovery as well as the 
geographic and climatic conditions of the region 
or regions affected.

1. Διαμόρφωση πρότασης της τιμολογιακής 
πολιτικής στον τομέα ύδρευσης (31/3/2015)

2. Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις 
λοιπές χρήσεις ύδατος (30/9/2015)

3. Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Υδάτων (31/3/2015)

4. Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής 
πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Υδάτων και με Φορείς. (31/12/2015)

5. Τελική διαμόρφωση και έγκριση της 
τιμολογιακής πολιτικής για την ύδρευση 
(31/1/2016)

6. Τελική διαμόρφωση και έγκριση της 
τιμολογιακής πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις 
ύδατος (30/6/2016)

30-06-2016

ΥΠΕΚΑ/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

Εθνική Επιτροπή Υδάτων
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P6.1.a) A national or regional NGN Plan is in 
place that contains: a plan of infrastructure 
investments based on an economic analysis 
taking account of existing private and public 
infrastructures and planned investments;

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου Ψηφιακού Μητρώου 
Δικτυακών Υποδομών για τη δημιουργία χάρτη ιδιωτικών 
και δημοσίων δικτυακών υποδομών.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Εθνικού Ευρυζωνικού 
Σχεδίου θα διαμορφωθεί σχέδιο επενδύσεων σε υποδομές 
που θα λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες δημόσιες και 
ιδιωτικές υποδομές και τα δημοσιευμένα σχέδια ιδιωτικών 
επενδύσεων.

ΒΗΜΑΤΑ:

1. Διαβούλευση με stakeholders και υποβολή του 
draft Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου στην Ε.Ε.

2. Δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Σχεδίου

3. Ολοκλήρωση του Εθνικού Ευρυζωνικού 
Σχεδίου και επίσημη υποβολή στην Ε.Ε.

30-06-2014 Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων

P6.1) Next Generation Network (NGN) 
Infrastructure : the existence of national or 
regional NGA Plans which take account of 
regional actions in order to reach the Union high 
speed Internet access targets, focusing on areas 
where the market fails to provide an open 
infrastructure at an affordable cost and of a 
quality in line with the Union competition and 
State aid rules and to provide accessible services 
to vulnerable groups

P6.1.b) A national or regional NGN Plan is in 
place that contains: sustainable investment 
models that enhance competition and provide 
access to open, affordable, quality and future 
proof infrastructure and services;

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των έργων FTTH και 
RURAL έγιναν οι κατάλληλες τεχνικο-οικονομικές 
αναλύσεις, σε συνεργασία με την αγορά και τους 
εμπλεκόμενους φορείς, που αποτελούν τη βάση για τις 
επόμενες μελέτες και αναλύσεις βιωσιμότητας και 
ανάπτυξης των επενδυτικών σχεδίων και του 
προγραμματισμού.

Όσον αφορά το έργο RURAL, έχει ολοκληρωθεί.

Όσον αφορά νέα έργα, θα υπάρχει πρόβλεψη για βιώσιμα 
αναπτυξιακά μοντέλα στην 1η έκδοση του εθνικού 
σχεδίου.

ΒΗΜΑΤΑ:

1. Διαβούλευση με stakeholders και υποβολή του 
draft Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου στην Ε.Ε.

2. Δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Σχεδίου

3. Ολοκλήρωση του Εθνικού Ευρυζωνικού 
Σχεδίου και επίσημη υποβολή στην Ε.Ε.

30-06-2014 Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων 
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7. DESCRIPTION OF THE PERFORMANCE FRAMEWORK

7.1. Indicators

Priority Applicable
Indicator and 
measurement unit, where 
appropriate

Target 2023 (a) Adjustment top 
ups (b)

Milestone 
2018 % (c)

Milestone 
absolute value (a-
b)*c

 X Total Public Expenditure 
P2 (EUR) 1.099.119.552,90 7.11% 78.147.400,21P2: Enhancing 

farm viability and 
competitiveness of 
all types of 
agriculture in all 
regions and 
promoting 
innovative farm 
technologies and 
the sustainable 
management of 
forests

 X 

Number of agricultural 
holdings with RDP 
support for investment in 
restructuring or 
modernisation (focus area 
2A) + holdings with RDP 
supported business 
development 
plan/investment for young 
farmers (focus area 2B)

21.500,00 6.32% 1.358,80

 X Total Public Expenditure 
P3 (EUR) 502.970.017,18 15.91% 80.022.529,73

 X 

Number of supported 
agricultural holdings 
receiving support for 
participating in quality 
schemes, local 
markets/short supply 
circuits, and producer 
groups (focus area 3A) 

7.003,00 2.14% 149,86

P3: Promoting 
food chain 
organisation, 
including 
processing and 
marketing of 
agricultural 
products, animal 
welfare and risk 
management in 
agriculture

Number of agricultural 21.500,00
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holdings participating in 
risk management schemes 
(focus area 3B)

 X Total Public Expenditure 
P4 (EUR) 1.640.629.641,79 24.17% 396.540.184,42

P4: Restoring, 
preserving and 
enhancing 
ecosystems related 
to agriculture and 
forestry

 X 

Agricultural land under 
management contracts 
contributing to 
biodiversity (ha) (focus 
area  4A) +  improving 
water management (ha) 
(focus area  4B) + 
improving soil 
management 
and/preventing soil 
erosion (ha) (focus area 
4C)

1.894.460,00 60% 1.136.676,00

 X Total Public Expenditure 
P5 (EUR) 488.141.161,49 44.98% 219.565.894,44

 X 

Number of investment 
operations in energy 
savings and efficiency 
(focus area 5B) +  in 
renewable energy 
production (focus area 5C)

610,00

P5: Promoting 
resource 
efficiency and 
supporting the 
shift towards a 
low carbon and 
climate resilient 
economy in 
agriculture, food 
and forestry 
sectors  X 

Agricultural and forest 
land under management to 
foster carbon 
sequestration/conservation 
(ha) (focus area 5E) + 
Agricultural land under 

28.600,00 50% 14.300,00
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management contracts 
targeting reduction of 
GHG and/or ammonia 
emissions (ha) (focus area 
5D) + Irrigated land 
switching to more efficient 
irrigation system (ha) 
(focus area 5A)

 X Total Public Expenditure 
P6 (EUR) 883.552.839,90 22% 194.381.624,78

 X 

Number of operations 
supported to improve 
basic services and 
infrastructures in rural 
areas (focus areas 6B and 
6C)

522,00 24.53% 128,05

P6: Promoting 
social inclusion, 
poverty reduction 
and economic 
development in 
rural areas

 X Population covered by 
LAG (focus area 6B) 2.350.000,00
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7.1.1. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 
promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests

7.1.1.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P2 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 1.099.119.552,90

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 7.11%

Milestone absolute value (a-b)*c: 78.147.400,21

Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.1.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of agricultural holdings with RDP 
support for investment in restructuring or modernisation (focus area 2A) + holdings with RDP supported 
business development plan/investment for young farmers (focus area 2B)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 21.500,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 6.32%

Milestone absolute value (a-b)*c: 1.358,80

Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.2. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 
animal welfare and risk management in agriculture

7.1.2.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P3 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 502.970.017,18

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 15.91%

Milestone absolute value (a-b)*c: 80.022.529,73

Justification for the milestone setting:
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Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.2.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of supported agricultural holdings 
receiving support for participating in quality schemes, local markets/short supply circuits, and producer 
groups (focus area 3A) 

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 7.003,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 2.14%

Milestone absolute value (a-b)*c: 149,86

Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.2.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of agricultural holdings participating in 
risk management schemes (focus area 3B)

Applicable: No

Target 2023 (a): 21.500,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.3. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

7.1.3.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P4 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 1.640.629.641,79

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 24.17%

Milestone absolute value (a-b)*c: 396.540.184,42
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Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.3.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Agricultural land under management contracts 
contributing to biodiversity (ha) (focus area  4A) +  improving water management (ha) (focus area  4B) + 
improving soil management and/preventing soil erosion (ha) (focus area 4C)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 1.894.460,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 60%

Milestone absolute value (a-b)*c: 1.136.676,00

Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.4. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient 
economy in agriculture, food and forestry sectors

7.1.4.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P5 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 488.141.161,49

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 44.98%

Milestone absolute value (a-b)*c: 219.565.894,44

Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.4.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of investment operations in energy 
savings and efficiency (focus area 5B) +  in renewable energy production (focus area 5C)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 610,00

Adjustment top ups (b): 
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Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.4.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Agricultural and forest land under management 
to foster carbon sequestration/conservation (ha) (focus area 5E) + Agricultural land under management 
contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) (focus area 5D) + Irrigated land 
switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 28.600,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 50%

Milestone absolute value (a-b)*c: 14.300,00

Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.5. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

7.1.5.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P6 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 883.552.839,90

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 22%

Milestone absolute value (a-b)*c: 194.381.624,78

Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.5.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of operations supported to improve 
basic services and infrastructures in rural areas (focus areas 6B and 6C)

Applicable: Yes
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Target 2023 (a): 522,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 24.53%

Milestone absolute value (a-b)*c: 128,05

Justification for the milestone setting:

Εκτιμάται με βάση την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, τον προγραμματισμό των 
μέτρων, το είδος των έργων που δύναται να είναι ολοκληρωμένα το 2018 και την οικονομική συγκυρία 
της χώρας.  

7.1.5.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Population covered by LAG (focus area 6B)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 2.350.000,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:
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7.2. Alternative indicators

Priority Applicable
Indicator and 
measurement unit, 
where appropriate

Target 2023 (a) Adjustment top 
ups (b)

Milestone 2018 
% (c)

Milestone 
absolute value 
(a-b)*c

P6: Promoting social 
inclusion, poverty 
reduction and 
economic 
development in rural 
areas

 X 

Nr of beneficiaries 
(Holdings)receiving 
start up aid / support for 
investment in non - 
agric activities in rural 
areas

4.887,00 15.12% 738,91

7.2.1. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

7.2.1.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Nr of beneficiaries (Holdings)receiving start up aid / support for investment in non - 
agric activities in rural areas

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 4.887,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 15.12%

Milestone absolute value (a-b)*c: 738,91

Justification for the milestone setting:

Επιλέγεται ο συγκεκριμένος δείκτης προκειμένου το 50% της Δημόσιας Δαπάνης της συγκεκριμένης προτεραιότητας να απεικονίζεται με 
δείκτες εκροών.
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7.3. Reserve

Priority
Total union 
contribution 
planned (€)

Total union 
contribution 
planned (€) 
subject to the 
performance 
reserve

Performance 
reserve (€)

Min 
performance 
reserve (Min 
5%)

Max 
performance 
reserve (Max 
7%)

Performance 
reserve rate

P2: Enhancing farm 
viability and 
competitiveness of all 
types of agriculture in all 
regions and promoting 
innovative farm 
technologies and the 
sustainable management 
of forests

938.789.608,00 956.849.229,97 66.979.446,00 47.842.461,50 66.979.446,10 7%

P3: Promoting food chain 
organisation, including 
processing and marketing 
of agricultural products, 
animal welfare and risk 
management in 
agriculture

402.277.330,00 410.015.993,11 20.500.799,66 20.500.799,66 28.701.119,52 5%

P4: Restoring, preserving 
and enhancing ecosystems 
related to agriculture and 
forestry

1.233.564.575,00 1.257.294.822,67 69.515.325,65 62.864.741,13 88.010.637,59 5.53%

P5: Promoting resource 
efficiency and supporting 
the shift towards a low 

807.076.128,00 822.601.960,04 57.582.137,20 41.130.098,00 57.582.137,20 7%
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carbon and climate 
resilient economy in 
agriculture, food and 
forestry sectors

P6: Promoting social 
inclusion, poverty 
reduction and economic 
development in rural areas

762.529.897,00 777.198.787,20 38.859.939,39 38.859.939,36 54.403.915,10 5%
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8. DESCRIPTION OF EACH OF THE MEASURES SELECTED

8.1. Description of the general conditions applied to more than one measure including, when relevant, 
definition of rural area, baselines, cross-compliance, intended use of financial instruments, intended use of 
advances, common provisions for investments, etc.

Περιοχές Παρέμβασης Δράσεων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καλύπτει την επικράτεια της Ελλάδας. Πιο 
συγκεκριμένα, τα μέτρα 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 20 και υπομέτρα 4.1, 4.2, 6.1 εφαρμόζονται στο 
σύνολο της χώρας

Στις αγροτικές περιοχές, όπως ορίζονται σύμφωνα με τη νέα τυπολογία του ΟΟΣΑ, εφαρμόζονται τα μέτρα 
12 & 13 και τα υπομέτρα 4.3, 4.4, 6.2 & 6.3. Σημειώνεται ότι για τις δράσεις 6.2 και 6.3 η περιοχή 
παρέμβασης περιορίζεται στα Δημοτικά Διαμερίσματα των αγροτικών περιοχών με έως 30.000 κατοίκους.

Η περιοχή παρέμβασης του μέτρου 19 (LEADER) θα εφαρμοστεί στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες έχουν 
τα ακόλουθα χωρικά χαρακτηριστικά:

•       Να αποτελούνται από Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων με 
εξαίρεση τα μικρά νησιά.

•       Να περιλαμβάνουν ορεινές και μειονεκτικές (κατά την έννοια του Καν (1257/1999)) περιοχές και 
έως 12% μη χαρακτηρισμένων («πεδινών») περιοχών.

Συνολικά θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 45 περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος μέτρου οι οποίες 
συνολικά θα πρέπει να καλύπτουν λιγότερο από το 60% των αγροτικών περιοχών της χώρας. Η επιλογή των 
περιοχών εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιες επιτροπές στις οποίες θα μετέχουν εκπρόσωποι των 
ΔΑ των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση ταμείων (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) και των Περιφερειών, 
μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Οι εν λόγω επιτροπές θα είναι αρμόδιες και για το συντονισμό 
στις περιπτώσεις υλοποίησης πολυταμειακών CLLD.

Προκειμένου να υλοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις αγροτικές περιοχές, πέραν των περιοχών 
LEADER, ορίστηκαν οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής Παρέμβασης (ΠΟΑΠ) στις οποίες θα 
πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, αλλά με top down προσέγγιση. Στις εν λόγω περιοχές θα 
εφαρμοστεί το υπομέτρο 6.4 και το μέτρο 7 πλην του υπομέτρου 7.3. Σημειώνεται ότι για το μέτρο 7 η 
περιοχή παρέμβασης περιορίζεται στα Δημοτικά Διαμερίσματα των ΠΟΑΠ με έως 10.000 κατοίκους. Η 
υποδράση 7.3.1 υλοποιείται στις «λευκές περιοχές» των ΠΟΑΠ, δηλαδή στις αγροτικές περιοχές στις οποίες 
δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να 
αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον.

 

Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας

Για τη μέτρηση της εργασίας χρησιμοποιείται η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) που ορίζεται ως 
ακολούθως:

Ως ΜΑΕ θεωρείται η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο 
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κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους σε όλους τους τομείς της οικονομίας και αντιστοιχεί με 
απασχόληση 1.750 ωρών.

Υπό την έννοια αυτή τα πρόσωπα που έχουν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξηρτημένη ή μη, δεν 
μπορούν, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος, να θεωρηθούν ότι προσφέρουν εργασία στη γεωργική τους 
εκμετάλλευση. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 
επαγγελματίες κλπ.

Υπολογισμός ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία των εκμεταλλεύσεων

Ως εκμετάλλευση απαιτήσεων σε εργασία μία (1) ΜΑΕ θεωρείται η μετρημένη σε ώρες εργασία που πρέπει 
να προσφερθεί κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης από 
φυσικό πρόσωπο στη  γεωργική  εκμετάλλευση  και  αντιστοιχεί  σε  απασχόληση 1.750 ωρών.

Ο υπολογισμός των απαιτούμενων ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης εκτελείται με 
βάση τα μεγέθη της και τους αντίστοιχους δείκτες που εκδίδονται για το σκοπό αυτό και ισχύουν για το 
σύνολο των περιοχών εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι δείκτες υπολογισμού ωρών εργασίας ανά στρέμμα καλλιέργειας ή ανά κεφαλή ζώου εκτροφής 
προσδιορίζονται σε επίπεδο χώρας με την υπ. αριθμ. 169653/03-07-2011 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1181 Β΄).

 

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Για το ΠΑΑ 2014-2020 προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων μέχρι το 5% των συνολικών πόρων 
του ΕΓΤΑΑ και αναμένεται η σχετική μελέτη εκ των προτέρων αξιολόγησης  η οποία θα εντοπίσει τις 
αδυναμίες της αγοράς και την προστιθέμενη αξία των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Δυνατότητα χρήσης 
χρηματοδοτικών εργαλείων παρέχεται στα υπομέτρα 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.4 και στη δράση19.2.2

 

Προκαταβολές 

Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013, υπάρχει στα κάτωθι υπομέτρα και δράσεις: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 
7.6.2, 16.1 (για επενδυτικές δαπάνες), 16.2 (για επενδυτικές δαπάνες), 16.3 (για επενδυτικές δαπάνες), 16.4 
(για επενδυτικές δαπάνες), 16.5 (για επενδυτικές δαπάνες), 16.6 (για επενδυτικές δαπάνες), 19.2, 19.3, 19.4.

 

Ποσά στήριξης

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013).
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Πολλαπλή συμμόρφωση

Οι αρχές της πολλαπλής συμμόρφωσης αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 262385/21-04-2010 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 509, τ. Β΄) σχετικά με την «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής 
συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του 
Κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 622/89705 10-07-2014 
ΚΥΑ.

 

Γραμμή βάσης 

Η γραμμή βάσης ανά δράση περιγράφεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1.1
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Πίνακας 1.2

8.2. Description by measure

8.2.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

8.2.1.1. Legal basis

Άρθρo 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο 6 και σημείο 8.2.ε.1 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, της εκτελεστικής πράξης

Άρθρο 3 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
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8.2.1.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού, πραγματοποιούνται δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης με στόχο 
την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και 
της δασοπονίας, των διαχειριστών γης και στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ»)  οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.

Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της γεωργίας και της δασοπονίας και οι ιδιαίτερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο επίπεδο τεχνικής και οικονομικής 
κατάρτισης, και αυξημένη ικανότητα πρόσβασης, ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων, 
μέσω διάχυσης των βέλτιστων γεωργικών και δασοκομικών μεθόδων παραγωγής.

Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα (σχεδόν το 97% των 
αγροτών και το 83% των νέων αγροτών κάτω 35ετών είναι χωρίς τυπική κατάρτιση), αναδείχθηκε από την 
ανάλυση SWOT ως ένα από τα σημαντικά αδύνατα σημεία που θα πρέπει να αμβλυνθούν. Η ιδιαιτερότητα 
του πρωτογενή τομέα και η ειδοποιός διαφορά με τους άλλους κλάδους είναι η έλλειψη βασικών γνώσεων 
σε πολύ μεγάλο ποσοστό των απασχολουμένων, το μεγάλο ποσοστό εμπειρικής γνώσης και η μεγάλη 
γεωγραφική διασπορά των απασχολούμενων, που διαμορφώνει την ανάγκη για ένα ειδικό σχεδιασμό των 
δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα.

Με το παρόν μέτρο θα δοθεί στήριξη εκτός από τα κλασσικά προγράμματα κατάρτισης και σε άλλες μορφές 
μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης όπως είναι τα εργαστήρια, η εξατομικευμένη καθοδήγηση, οι 
δραστηριότητες επίδειξης, οι δράσεις ενημέρωσης, αλλά και οι βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ή επισκέψεις 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση.

Οι δράσεις αυτές είναι σημαντικές για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών 
και τη βελτίωση της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικής διαχείρισης των πόρων και των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών και δασοπονικών εκμεταλλεύσεων. Επιπρόσθετα, το μέτρο 
συνεισφέρει στην αύξηση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας και της έρευνας.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού, το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο για όλες τις προτεραιότητες 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Ωστόσο συνεισφέρει κυρίως στην προτεραιότητα 1 «προώθηση της 
μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές» και 
ιδιαίτερα στην περιοχή εστίασης 1Γ «προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης 
στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας».

Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου δεν περιλαμβάνει μαθήματα ή κατάρτιση, τα οποία αποτελούν μέρος 
κανονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή ανώτερης 
εκπαίδευσης.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέτρου δε σχετίζονται με παρεμβάσεις ενημέρωσης που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και στο πλαίσιο της δημοσιότητας και 
ενημέρωσης του ΠΑΑ.

Οι σημαντικότερες ενδεικτικές θεματικές ενότητες μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης, σύμφωνα με την 
ανάλυση SWOT, περιγράφονται ανά προτεραιότητα στον παρακάτω πίνακα:
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SWOT

8.2.1.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.1.3.1. Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων 
και δασών, καθώς και επισκέψεις σε αυτές

Sub-measure: 

• 1.3 - support for short-term farm and forest management exchange as well as farm and forest 
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visits

8.2.1.3.1.1. Description of the type of operation

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να έρθουν σε επαφή άτομα που απασχολούνται στους τομείς της 
γεωργίας και της δασοπονίας, προκειμένου να ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές, να 
συζητήσουν για συγκεκριμένα θέματα/προβλήματα που τους απασχολούν και να εστιάσουν στην 
επίλυσή τους. Τα εν λόγω προγράμματα και επισκέψεις πρέπει να εστιάζονται, ειδικότερα, στις μεθόδους 
ή/και τεχνολογίες βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, την 
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων τεχνολογιών, και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας 
των δασών

• Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών: 
σχήματα ανταλλαγών που επιτρέπουν στους γεωργούς να μείνουν σε κάποια εκμετάλλευση μέσα 
την ΕΕ προκειμένου να αποκομίσουν προσωπική και πρακτική γνώση από κάποιον άλλο αγρότη. 
Ο στόχος είναι η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών και η ανακάλυψη 
νέων τρόπων διεξαγωγής εργασιών.

• Επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση: επίσκεψη σε μία εκμετάλλευση προκειμένου 
να μάθει σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή ένα τρόπο διεξαγωγής εργασιών (π.χ. να μάθει πώς 
να χρησιμοποιεί μία μηχανή, τη μετατροπή σε βιολογική γεωργία, κ.λπ.). Το περιεχόμενο των 
επισκέψεων μπορεί να είναι ίδιο με των ανταλλαγών αλλά συντομότερου χρονικού διαστήματος 
και ακολουθούν περισσότερο μία προσέγγιση διδασκαλίας-εκμάθησης μιας καλής πρακτικής 
(ένας γεωργός ξέρει μία τεχνική και ο άλλος θέλει να τη μάθει). 

8.2.1.3.1.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών

8.2.1.3.1.3. Links to other legislation

Η εφαρμογή του μέτρου πρέπει να είναι συμβατή με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία.

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020

8.2.1.3.1.4. Beneficiaries

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι «πάροχοι» των υπηρεσιών για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση 
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γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
και δάση, δηλαδή οι οντότητες ή οι φορείς οι οποίοι παρέχουν κατάρτιση προς όφελος των προσώπων 
που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, και της δασοπονίας. Οι φορείς που οργανώνουν τις 
ανταλλαγές είναι επίσης επιλέξιμοι δικαιούχοι και μπορεί να είναι αγροτικά δίκτυα και/ή πάροχοι 
κατάρτισης που επιθυμούν να οργανώσουν τις ανταλλαγές.

Δεν υπάρχει όριο μεγέθους ωφελούμενων για τις εκμεταλλεύσεις στους τομείς της γεωργίας, και της 
δασοπονίας

8.2.1.3.1.5. Eligible costs

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

1. Οι δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης των δράσεων βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών και επισκέψεων: 
Δαπάνες που συνεπάγεται η υλοποίηση της δραστηριότητας (π.χ. αμοιβή προσωπικού, δαπάνες 
οδοιπορικών, εκπαιδευτικό υλικό, υλικά πρακτικής άσκησης, δαπάνες που συνδέονται με τις 
εγκαταστάσεις όπου γίνεται η δράση κ.λπ.).

2. Οι δαπάνες των συμμετεχόντων: δαπάνες οδοιπορικών και ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων.

Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο πληρώνονται στον δικαιούχο.

8.2.1.3.1.6. Eligibility conditions

Για να είναι επιλέξιμοι στο μέτρο αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει :

• Να έχουν την αρμοδιότητα υλοποίησης των εν λόγω δράσεων, με βάση την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία.

• Να διαθέτουν προσωπικό που έχει  τα κατάλληλα προσόντα  στην παροχή των υπηρεσιών 
μεταφοράς γνώσης στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

• Να αποδεικνύουν τακτική επιμόρφωση του προσωπικού τους.

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία του προγράμματος κατάρτισης με την στρατηγική του Π.Α.Α.

8.2.1.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ως σημαντικότερα κριτήρια επιλογής ενδεικτικά αναφέρονται:

• Η ποιότητα της εταιρικής σχέσης: Η σύνθεση της εταιρικής σχέσης, το προφίλ των φορέων που 
συμμετέχουν (υποδομές, προσωπικό, εμπειρία κ.α.), η κατανομή των ρόλων και ο τρόπος 
επικοινωνίας των μελών της.

• Η ποιότητα της πρότασης/σχεδίου εργασιών (action plan): ποιοι θα συμμετέχουν, ποιες ανάγκες 
καλύπτονται, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, πού και πότε θα 
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πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες κατάρτισης κ.α.

• Διάδοση των αποτελεσμάτων: ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα και πώς θα διαδοθούν και θα 
κοινοποιηθούν σε άλλους οργανισμούς, για παράδειγμα σε τομεακό ή/και σε εθνικό ή/και σε 
διακρατικό επίπεδο.

8.2.1.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

• Μέγιστο ποσοστό στήριξης 100% των επιλέξιμων δαπανών για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων και 
στον δασικό τομέα

• Μέγιστο ποσοστό στήριξης στο 60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις στις 
αγροτικές περιοχές

• Μέγιστο ποσοστό στήριξης στο 70% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές επιχειρήσεις στις 
αγροτικές περιοχές.

8.2.1.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

 

8.2.1.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.1.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.1.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.

8.2.1.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.1.3.2. Στήριξη για δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης

Sub-measure: 

• 1.2 - support for demonstration activities and information actions

8.2.1.3.2.1. Description of the type of operation

Εκτός των κλασσικών δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δίνεται η  
δυνατότητα στους ωφελούμενους να μαθαίνουν μέσα από την παρακολούθηση ή την συμμετοχής τους 
στην πράξη, την παραγωγική διαδικασία και την αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παραγωγής, της 
καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών. Συνεπώς δίνεται στήριξη σε:

• Δραστηριότητες επίδειξης που αφορούν σε δράσεις για την επί τόπου, επίδειξη μιας τεχνολογίας, 
χρήση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος, μιας νέας μεθόδου προστασίας των 
καλλιεργειών ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής. Η δραστηριότητα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εντός μιας εκμετάλλευσης ή σε άλλα μέρη όπως ερευνητικά κέντρα, εκθεσιακά 
κτίρια κ.λπ. Οι δραστηριότητες επίδειξης συχνά είναι ο καλύτερος τρόπος για την εισαγωγή νέων 
ιδεών και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αφού οι ωφελούμενοι αφομοιώνουν πιο εύκολα 
ιδέες και τεχνικές από τη στιγμή που μπορούν να δουν πως άλλοι έχουν επωφεληθεί από αυτές.

• Δράσεις ενημέρωσης που αφορούν στη διάδοση πληροφοριών αναφορικά με τη γεωργία, τη 
δασοπονία και τις ΜΜΕ, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της ομάδας στόχου, σε σχετικά 
με τη απασχόλησή τους θέματα ενδιαφέροντος. Οι δράσεις αυτές μπορούν να έχουν τη μορφή 
εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων ή μπορεί να είναι ενημέρωση με τη μορφή εντύπων και 
ηλεκτρονικών μέσων. Τα ενισχυόμενα υλικά και δράσεις δεν πρέπει να περιέχουν επώνυμα 
προϊόντα ή παραγωγούς ή να προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα.

8.2.1.3.2.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό 
των επιλέξιμων δαπανών

8.2.1.3.2.3. Links to other legislation

Η εφαρμογή του μέτρου πρέπει να είναι συμβατή με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία.

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020
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8.2.1.3.2.4. Beneficiaries

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι «πάροχοι» των επιδεικτικών δράσεων ή/και των δράσεων ενημέρωσης, 
δηλαδή οι οντότητες ή οι φορείς οι οποίοι παρέχουν μεταφορά γνώσης και ενημέρωση, προς όφελος των 
ατόμων που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας, των 
διαχειριστών γης και άλλων οικονομικών φορέων όπως είναι οι ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στις 
αγροτικές περιοχές.

Δεν υπάρχει όριο μεγέθους για τις εκμεταλλεύσεις στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοπονίας. Όσον αφορά όμως στις επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές, οι ωφελούμενοι περιορίζονται 
μόνο στις ΜΜΕ

8.2.1.3.2.5. Eligible costs

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

--Δράσεις επίδειξης

1. Οι δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης των δράσεων επίδειξης: Δαπάνες που συνεπάγεται η υλοποίηση 
της δραστηριότητας (π.χ. αμοιβή των υπαλλήλων, δαπάνες οδοιπορικών, υλικό κατάρτισης (έντυπο, 
ηλεκτρονικό κ.α.), υλικά πρακτικής άσκησης, δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις όπου γίνεται 
η δράση κ.λπ.). Στις δράσεις επίδειξης είναι επιλέξιμες σχετικές επενδυτικές δαπάνες. Οι επενδύσεις 
πρέπει να είναι προσωρινής διάρκειας και να μπορούν να μετακινηθούν όταν η δράση επίδειξης 
ολοκληρωθεί. Για παράδειγμα η επένδυση για την κατασκευή ενός χώρου αρμέγματος για την επίδειξη 
της λειτουργίας ενός νέου συστήματος αρμέγματος, είναι επιλέξιμη. Οι επενδύσεις επίσης πρέπει να 
συνδέονται ξεκάθαρα με την επιδεικτική δραστηριότητα και γι’ αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 45.  Λόγω 
της προσωρινής διάρκειας των επενδύσεων δεν εφαρμόζεται σε αυτές το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.

2. Οι δαπάνες των συμμετεχόντων (επισκεπτών): δαπάνες οδοιπορικών και ημερήσιες δαπάνες των 
συμμετεχόντων.

--Δράσεις ενημέρωσης

1. Οι δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης των δράσεων ενημέρωσης (εκθέσεις, συναντήσεις, 
παρουσιάσεις, έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. web platforms για την αύξηση της τεχνικής ενημέρωσης 
μεταξύ των γεωργών)): Δαπάνες που συνεπάγεται η υλοποίηση της δραστηριότητας (π.χ. αμοιβή των 
υπαλλήλων, δαπάνες οδοιπορικών, υλικό κατάρτισης (έντυπο, ηλεκτρονικό κ.α.), δαπάνες που 
συνδέονται με τις εγκαταστάσεις όπου γίνεται η δράση κ.τ.λ.). Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ενισχυόμενα 
υλικά και δράσεις δεν πρέπει να περιέχουν επώνυμα προϊόντα ή παραγωγούς ή να προωθούν 
συγκεκριμένα προϊόντα.

2. Οι δαπάνες των συμμετεχόντων: δαπάνες οδοιπορικών και ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων.

Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο πληρώνονται στον δικαιούχο (πάροχο 
δράσης).
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8.2.1.3.2.6. Eligibility conditions

Για να είναι επιλέξιμοι στο μέτρο αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

• Έχουν την αρμοδιότητα υλοποίησης των εν λόγω δράσεων , με βάση την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία.

• Διαθέτουν προσωπικό που έχει  τα κατάλληλα προσόντα  στην παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς 
γνώσης στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

• Διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή πρακτικής άσκησης και επίδειξης.

• Αποδεικνύουν τακτική επιμόρφωση του προσωπικού τους.

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία του προγράμματος κατάρτισης με την στρατηγική του Π.Α.Α

8.2.1.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να:

• Διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι διαθέτουν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, επάρκεια δομών 
και προσωπικού, γενική και ειδική εμπειρία σε θέματα κατάρτισης.

• Λαμβάνουν υπόψη την ποιότητα της πρότασης: ποιοι θα συμμετέχουν, ποιες ανάγκες 
καλύπτονται, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, που και πότε θα 
πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες κατάρτισης κ.α.

• Δίνουν έμφαση σε ενέργειες που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία.

• Πριμοδοτούν συνέργειες με άλλες δράσεις κατάρτισης.

8.2.1.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

• Μέγιστο ποσοστό στήριξης 100% των επιλέξιμων δαπανών για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων με το 
ανώτατο ποσό ενίσχυσης να περιορίζεται στα 100.000 ευρώ κατά τη διάρκεια 3 οικονομικών 
ετών στην περίπτωση των έργων επίδειξης.

• Μέγιστο ποσοστό στήριξης στο 60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις στις 
αγροτικές περιοχές

• Μέγιστο ποσοστό στήριξης στο 70% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές επιχειρήσεις στις 
αγροτικές περιοχές

• Μέγιστο ποσοστό στήριξης στο 70% των επιλέξιμων δαπανών για δραστηριότητες ενημέρωσης 
όσο αναφορά το βαμβάκι και τρόφιμα που καλύπτονται από σύστημα ποιότητας.
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8.2.1.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.1.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.1.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.1.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.
 

8.2.1.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.1.3.3. Στήριξη για επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων (επιμορφωτικά 
μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση)

Sub-measure: 

• 1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions

8.2.1.3.3.1. Description of the type of operation

Οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, αξιοποιούν τις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές μεθόδους, τις νέες τεχνολογίες και προσαρμόζονται στις ανάγκες των εν δυνάμει 
ωφελούμενων, ενισχύοντας, εκτός από τα κλασσικά προγράμματα κατάρτισης και  άλλους τύπους 
επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων:

• Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης διάρκειας μέχρι 300 ώρες ανάλογα με το θεματικό 
πεδίο.

• Εργαστήρια (workshops): αφορούν μία θεματική συνάντηση ή φόρουμ (forums) για ένα 
συγκεκριμένο θέμα, που αναδεικνύεται από μια ομάδα ωφελούμενων.

• Επαγγελματική Καθοδήγηση (Coaching): εξατομικευμένη υπηρεσία που έχει στόχο να δώσει 
απαντήσεις σε ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με τη ανάλυση SWOT οι νέοι επιχειρηματίες (γεωργοί 
ή όχι) θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιήσουν υπηρεσίες coaching κατά την εγκατάσταση και 
εκκίνηση (start up) της νέας δραστηριότητας.

• Προγράμματα κατάρτισης μέσω διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων (e-learning courses): 
Με την μέθοδο αυτή θα γίνει ευκολότερα και αποτελεσματικότερα η κατάρτιση των 
ωφελούμενων στις νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, αφού η συγκεκριμένη 
μέθοδος δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στην αίθουσα διδασκαλίας και 
ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα για κατάρτιση μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων σε 
διαφορετικές περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα δώσει την ευκαιρία 
στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ

8.2.1.3.3.2. Type of support

 H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή  επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών

8.2.1.3.3.3. Links to other legislation

• Η εφαρμογή του μέτρου πρέπει να είναι συμβατή με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

• ΚΥΑ 1.5188/3.968/2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) - Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών 
Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ).

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία.
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• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020

8.2.1.3.3.4. Beneficiaries

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι «πάροχοι» των υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης 
δεξιοτήτων, δηλαδή οι οντότητες ή οι φορείς, οι οποίοι παρέχουν κατάρτιση προς όφελος των ατόμων 
που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας, των διαχειριστών γης 
και άλλων οικονομικών φορέων όπως είναι οι ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αγροτικές 
περιοχές.

Δεν υπάρχει όριο μεγέθους για τις εκμεταλλεύσεις στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοπονίας, οι οποίες μπορούν να ωφεληθούν των παρεχόμενων δράσεων μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης. Όσον αφορά όμως στις επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές οι ωφελούμενοι περιορίζονται 
μόνο στις ΜΜΕ

8.2.1.3.3.5. Eligible costs

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

1. Οι δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης των δράσεων μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης: Δαπάνες που 
συνεπάγεται η υλοποίηση της δραστηριότητας (π.χ. αμοιβή προσωπικού και δαπάνες οδοιπορικών, υλικό 
κατάρτισης (έντυπο, ηλεκτρονικό κ.α.), υλικά πρακτικής άσκησης, δαπάνες που συνδέονται με τις 
εγκαταστάσεις όπου γίνεται η δράση  κ.λπ.).

2. Οι δαπάνες των συμμετεχόντων: δαπάνες οδοιπορικών και ημερήσιες δαπάνες συμμετεχόντων.

Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται στο δικαιούχο (πάροχο της 
δράσης).

8.2.1.3.3.6. Eligibility conditions

Για να είναι επιλέξιμοι στο μέτρο αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

• Έχουν την αρμοδιότητα υλοποίησης των εν λόγω δράσεων, με βάση την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία.

• Διαθέτουν προσωπικό που έχει  τα κατάλληλα προσόντα στην παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς 
γνώσης, στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

• Αποδεικνύουν τακτική επιμόρφωση του προσωπικού τους.

Επίσης:
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• Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία του προγράμματος κατάρτισης με την Στρατηγική του ΠΑΑ.

• Αποκλείονται οι υποψήφιοι πάροχοι σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

8.2.1.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να:

• Διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι διαθέτουν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, επάρκεια δομών 
και προσωπικού, γενική και ειδική εμπειρία σε θέματα κατάρτισης.

• Λαμβάνουν υπόψη της ποιότητα της πρότασης: ποιοι θα συμμετέχουν, ποιες ανάγκες 
καλύπτονται, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, που και πότε θα 
πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες κατάρτισης κ.α.

• Πριμοδοτούν συνέργειες με άλλες δράσεις κατάρτισης

8.2.1.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

• Μέγιστο ποσοστό στήριξης 100% των επιλέξιμων δαπανών για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων και στον δασικό 
τομέα

• Μέγιστο ποσοστό στήριξης στο 60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις στις 
αγροτικές περιοχές

• Μέγιστο ποσοστό στήριξης στο 70% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές επιχειρήσεις στις 
αγροτικές περιοχές

8.2.1.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.1.3.3.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.1.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.1.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.

8.2.1.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.1.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1) Επιλογή δικαιούχου:

α) Δυσκολίες στον καθορισμό κατάλληλων κριτηρίων επιλογής ανά δράση: Η επιλογή των έργων και 
των μορφών συνεργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στο στόχο κάθε επιμέρους δράσης ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και η αναποτελεσματικότητα στις ενισχυόμενες ενέργειες.

β) Μορφή συνεργασίας: Τυχόν ασάφειες όσον αφορά στη νομική μορφή των συνεργασιών και των 
επιχειρησιακών ομάδων μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον έλεγχο και την καταβολή των 
πληρωμών, αλλά και στην ανάκτηση ποσών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

2) Αιτήσεις πληρωμής- έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών: Δυσκολίες κατά το διαχωρισμό των δαπανών 
σε επιλέξιμες και μη και πιθανές παρερμηνείες κατά τον έλεγχο της τεκμηρίωσης της πραγματικής 
εκτέλεσης των αιτηθεισών δαπανών λόγω του μεγάλου αριθμού άυλων ενεργειών.

8.2.1.4.2. Mitigating actions

1.α. Η επιλογή και η τελική έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης θα προκύψει μετά από διαβούλευση με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού έχουν 
ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης, οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης των 
Περιφερειών (RIS3) και η εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (ΓΓΕΤ) με στόχο την επίτευξη της 
στοχευόμενης στήριξης.
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1.β. Οι επιχειρησιακές ομάδες μπορούν είτε να έχουν νομική υπόσταση – η μορφή της οποίας θα είναι 
σύμφωνη με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία – είτε να έχουν ένα έγγραφο σύμπραξης/συνεργασίας που 
θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μελών 
της επιχειρησιακής ομάδας. Ο παραπάνω καταμερισμός της ευθύνης θα είναι σχετικά εύκολος για τα 
έργα των οποίων καλύπτονται μόνο οι λειτουργικές δαπάνες. Όταν όμως το χρηματοδοτούμενο έργο 
περιλαμβάνει και επένδυση, το έγγραφο συνεργασίας/σύμπραξης θα πρέπει να ορίζει σαφώς τον 
υπεύθυνο του έργου, τον χρηματοδότη/ες της ιδιωτικής συμμετοχής καθώς και τον κύριο της επένδυσης 
μετά την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον η επένδυση εξακολουθεί να έχει αξία. Για τις άλλες μορφές 
συνεργασίας (π.χ. δίκτυα κλπ) προγραμματίζεται να καθοριστεί το περίγραμμα των σχέσεων και των 
αρμοδιοτήτων σε έγγραφα συνεργασίας με την αποδοχή των όρων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

2.α. Καθορισμός στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο των δράσεων και στις σχετικές εγκυκλίους ελέγχων των 
ειδικότερων διαδικασιών αξιολόγησης των έργων από άποψη σκοπιμότητας και τεχνικής αρτιότητας και 
των διαδικασιών παρακολούθησης αυτών κατά τα στάδια ελέγχου των αιτημάτων ενίσχυσης και/ή 
πληρωμής. Τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης της ενισχυόμενης ενέργειας που θα συνοδεύουν το 
αίτημα ενίσχυσης/πληρωμής θα περιλαμβάνονται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ, ΥΑ, εγκύκλιοι του 
Οργανισμού Πληρωμών) στο οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δράσεων του 
Μέτρου. Η εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα συνοδεύεται από αναβάθμιση και επικαιροποίηση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής 
αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων.

2.β. Ενδεικτικά, εξετάζεται η χρήση του απλοποιημένου κόστους για τα λειτουργικά έξοδα των 
επιχειρησιακών ομάδων με στόχο την εκ των προτέρων εξασφάλιση του εύλογου κόστους.

8.2.1.4.3. Overall assessment of the measure

Η μορφή του μέτρου απαιτεί μεγάλο αριθμό άυλων ενεργειών, οι οποίες αναμένεται να εγείρουν πολλές 
και διαφορετικές δυσκολίες κατά τον έλεγχο και την επαλήθευσή τους. Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι 
ανωτέρω δράσεις μετριασμού θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα μείωσης της πιθανότητας 
εμφάνισης λαθών. Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι το μέτρο 16 εφαρμόζεται πρώτη φορά και για το λόγο 
αυτό σκοπεύουμε να προκηρύξουμε αρχικά μία δράση. Με την εξέταση όλων των παραμέτρων που 
μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της πρώτης προκήρυξης αυτής της δράσης, προγραμματίζουμε 
να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, ώστε να μην παρουσιαστούν παρόμοια 
ζητήματα σε επόμενες προκηρύξεις των υπόλοιπων δράσεων.

Τέλος, παρά τις ανωτέρω αναφερόμενες δυσκολίες, η προστιθέμενη αξία που θα προκύψει για τον 
αγροτικό χώρο από την εφαρμογή του μέτρου ξεπερνά τις όποιες αστοχίες μπορεί να προκύψουν, αφού 
πρόκειται να θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω κάθετων και οριζόντων 
συμπράξεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης, της 
εμπορίας και της έρευνας αγροτικών προϊόντων και όχι μόνο.

8.2.1.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.
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8.2.1.6. Information specific to the measure

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]

• Διάρκεια βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών 2-26 εβδομάδες.
• Διάρκεια επισκέψεων 1-2 εβδομάδες και σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις μέχρι 6 

εβδομάδες.
• Το προτεινόμενο σχέδιο των βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών και επισκέψεων πρέπει να 

περιλαμβάνει  μία τουλάχιστον θεματική ενότητα (πεδίο κατάρτισης) από  τις προτεραιότητες 2, 
3, 6 και μία τουλάχιστον θεματική ενότητα  από τις προτεραιότητες 4, 5 που περιγράφονται 
παρακάτω:

• Προτεραιότητα 2 (ενδεικτικές θεματικές ενότητες: Νέες τεχνικές διαχείρισης των πόρων (νερό, 
ενέργεια) με στόχο τη μείωση του κόστους, πληροφόρηση σχετικά με νέες ποικιλίες ή 
αποδοτικότερες καλλιέργειες, κ.λπ.)

• Προτεραιότητα 3 (ενδεικτικές θεματικές ενότητες: Οργάνωση και δημιουργία εναλλακτικών 
μορφών εμπορίας γεωργικών προϊόντων (δημοπρατήρια, ηλεκτρονικές συναλλαγές, αγορές 
αγροτών), δημιουργία και συμμετοχή σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, κ.λπ).

• Προτεραιότητα 4 (ενδεικτικές θεματικές ενότητες: Νέες τεχνικές διαχείρισης των πόρων (νερό, 
ενέργεια), βιολογική γεωργία, εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και Κανονισμών για τα 
Ενδιαιτήματα, τα Πτηνά και το Νερό, καλλιεργητικές πρακτικές διατήρησης των εδαφών από 
διάβρωση, κ.λπ.)

• Προτεραιότητα 5 (ενδεικτικές θεματικές ενότητες: Νέες τεχνικές διαχείρισης των πόρων (νερό, 
ενέργεια) με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων και των λιπασμάτων, καλλιέργειες 
για παραγωγή βιοκαυσίμων, ΑΠΕ σε θερμοκήπια και σταβλισμένη κτηνοτροφία, παραγωγή 
βιομάζας από καλλιέργειες και υπολείμματα καλλιεργειών, παραγωγή βιομάζας στα δάση, 
διαχείριση αποβλήτων κτηνοτροφίας, διαχείριση δασών για την κλιματική αλλαγή (δέσμευση 
διοξειδίου, αύξηση ανθεκτικότητας, ανθεκτικές καλλιέργειες στη κλιματική αλλαγή, κ.λπ.)

• Προτεραιότητα 6 (ενδεικτικές θεματικές ενότητες: ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών 
και νέων τεχνολογιών στις αγροτικές περιοχές, διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, διαφοροποίηση οικονομικής βάσης αγροτικών περιοχών κ.λπ.) 

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training

Ορισμός των κατάλληλων ικανοτήτων όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική 
επιμόρφωση για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος. 

• Κατάλληλες ειδικότητες για την κάλυψη των προγραμμάτων κατάρτισης.

• Εμπειρία στη διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης.

• Αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση σχετική με τα πεδία/θεματικές ενότητες κατάρτισης καθώς 
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και σε τεχνικά και οικονομικά αντικείμενα και ανάπτυξη εκπαιδευτικών ικανοτήτων.

Προσδιορισμός των ελάχιστων προσόντων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς γνώσης. 

• Διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης που συγχρηματοδοτούνται από 
ταμεία της ευρωπαϊκής ένωσης σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία

• Οι φορείς κατάρτισης θα πρέπει να έχουν τη σχετική αρμοδιότητα.

• Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την πιστοποίηση των φορέων παροχής 
μεταφοράς γνώσης. 

8.2.1.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Πρέπει να σημειωθεί ότι προγράμματα διδασκαλίας ή κατάρτισης τα οποία αποτελούν τμήμα των 
προγραμμάτων ή συστημάτων κανονικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια ή υψηλότερες βαθμίδες 
αποκλείονται από το μέτρο.
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8.2.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

8.2.2.1. Legal basis

Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο 7 και σημείο 8.2.ε.2 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, της εκτελεστικής πράξης.

Άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 352/78, (ΕΚ) αρ. 165/94, (ΕΚ) αρ. 2799/98, 
(ΕΚ) αρ. 814/2000, (ΕΚ) αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) αρ. 485/2008 του Συμβουλίου

8.2.2.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους γεωργούς, τους νέους 
γεωργούς, τους κατόχους ή/και διαχειριστές δασών, άλλους διαχειριστές γης και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις αγροτικές περιοχές να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική 
απόδοση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής τους, καθώς η παρεχόμενη συμβουλή τους βοηθάει να 
παίρνουν αποφάσεις για τη συνολική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται τόσο η σύσταση τέτοιων υπηρεσιών, όσο και η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς, 
τους νέους γεωργούς, τους κατόχους ή/και διαχειριστές δασών, τους άλλους διαχειριστές γης και τις 
ΜΜΕ. Για να ενισχυθούν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων συμβουλών, θα 
πρέπει να προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. 
Αναλυτικότερη θεματολογία των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών παρατίθεται στην περιγραφή 
των Υπο-μέτρων παρακάτω.

Επιπλέον, με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1306/2013 καθιερώνεται σύστημα παροχής συμβουλών για τη 
διαχείριση των εκτάσεων και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων («σύστημα παροχής 
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»). Η ένταξη δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων στο σύστημα 
παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι εθελοντική, ενώ ακόμη και οι γεωργοί που δεν 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ, θα μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα.

Από την ανάλυση SWOT για την προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προκύπτει, 
μεταξύ άλλων, η ανάγκη για «μεταστροφή του αγρο-διατροφικού συστήματος, της δασοπονίας και του 
χώρου της υπαίθρου σε οικονομίες γνώσης και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής 
συμβουλών για την δραστηριότητα στην ύπαιθρο».

Με το παρόν Μέτρο προωθείται η χρήση και η σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσιών αντικατάστασης στην εκμετάλλευση καθώς και 
υπηρεσίες επιμόρφωσης συμβούλων με στόχους:

• τη βελτίωση α) της αειφόρου διαχείρισης και β) της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
των γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που 
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δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές.

• την εκπαίδευση/επιμόρφωση των συμβούλων ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων συμβουλών και να εξασφαλιστεί η επικαιροποίηση της 
γνώσης και της ικανότητάς τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού, το μέτρο  «συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» είναι ένα 
οριζόντιο μέτρο που σχετίζεται με το σύνολο των προτεραιοτήτων για την αγροτική ανάπτυξη. Αυτό το 
μέτρο συμβάλλει κυρίως στην προτεραιότητα 1 «Προώθηση της μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας 
στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών» και συγκεκριμένα στην περιοχή 
εστίασης 1α «προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης της βάσης γνώσεων στις 
αγροτικές περιοχές». Καθώς η προτεραιότητα 1 δεν είναι προγραμματική προτεραιότητα, η παροχή 
συμβουλών προγραμματίζεται σύμφωνα με τη σχετική προτεραιότητα που προτίθεται να αντιμετωπίσει, 
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.2.5 «Επιπρόσθετες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μέτρο».

8.2.2.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.2.3.1. Δημιουργία υπηρεσιών παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση, καθώς και υπηρεσιών 
παροχής δασοκομικών συμβουλών

Sub-measure: 

• 2.2 - support for the setting up of farm management, farm relief and farm advisory services as 
well as forestry advisory services

8.2.2.3.1.1. Description of the type of operation

Οι υπηρεσίες διαχείρισης και αντικατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να διευκολύνουν τη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Στηρίζεται η δημιουργία υπηρεσιών

Α) συμβουλών,

Β) διαχείρισης,

Γ) δασοκομικών συμβουλών.

Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες δρουν ως διαμεσολαβητές καινοτομίας εστιάζοντας στην εύρεση καινοτόμων 
ιδεών, δημιουργώντας συνεργασίες και υποστηρίζοντας ανάλογες προτάσεις έργου. Χρήσιμη είναι σε 
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αυτές τις περιπτώσεις η συσχέτιση με άλλες υπηρεσίες προς τη γεωργία

8.2.2.3.1.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών.

8.2.2.3.1.3. Links to other legislation

• Η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να είναι συμβατή με την εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες 
συμβάσεις, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

• Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία

• Κατευθυντήριες γραμμές  για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα 
και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020

8.2.2.3.1.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι oι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για τη δημιουργία υπηρεσιών 
παροχής συμβουλών σε γεωργική εκμετάλλευση ή παροχής δασοκομικών συμβουλών, προς όφελος των 
γεωργών, νέων γεωργών και άλλων διαχειριστών γης, κατόχων ή διαχειριστών δασών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές

8.2.2.3.1.5. Eligible costs

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος για τη δημιουργία των υπηρεσιών 
 γεωργικών και δασικών συμβουλών (π.χ. τεχνική/νομική βοήθεια, διοικητικό κόστος, κόστος 
αδειοδότησης), όπως και λειτουργικά κόστη σύμφωνα με το άρθρο 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, για περίοδο 
μέχρι πέντε έτη από την δημιουργία των υπηρεσιών.
Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης στην αρμόδια 
αρχή ή μετά την έγκριση της αίτησης ενίσχυσης), ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου.

8.2.2.3.1.6. Eligibility conditions

Διαδικασίες αντικειμενικές, ανοιχτές σε δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς, διαφανείς και δίκαιες 
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8.2.2.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται έτσι ώστε:

Να υποστηρίζεται η δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ορεινές, δύσβατες και νησιωτικές 
περιοχές και σε περιοχές όπου διαπιστώνεται ότι οι δομές συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ανεπαρκείς 
σε σχέση με τις ανάγκες.Να επωφελούνται της στήριξης όσοι παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες με 
έμφαση στην καινοτομία.Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω διαγωνισμού υποβολής 
προτάσεων/προσφορών, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο δημόσιων προμηθειών, ανοιχτό σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η διαδικασία θα είναι αντικειμενική και θα αποκλείει υποψήφιους 
όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

8.2.2.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται σε 70.000 € ανά επιχείρηση. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 
δυο τουλάχιστον δόσεις επί μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών. Οι δόσεις μπορούν να είναι 
φθίνουσες, Η καταβολή της τελευταίας δόσης εξαρτάται από την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού 
σχεδίου.
 

8.2.2.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
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8.2.2.3.1.11. Information specific to the operation

General principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and 
advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the 
advice will cover

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.2.3.2. Κατάρτιση των συμβούλων

Sub-measure: 

• 2.3 - support for training of advisors

8.2.2.3.2.1. Description of the type of operation

Για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος παροχής συμβουλών και τελικά των παρεχόμενων συμβουλών, 
είναι απαραίτητη η διαρκής κατάρτιση των συμβούλων. Χρειάζεται λοιπόν η στήριξη φορέων που 
παρέχουν βασική και συνεχιζόμενη κατάρτιση.

Η θεματολογία της βασικής κατάρτισης είναι αυτή των παρεχόμενων συμβουλών του Υπο-μέτρου 2.1, 
ενώ η συνεχιζόμενη κατάρτιση αφορά στις περιπτώσεις έκδοσης νέων κανονιστικών διατάξεων, θεμάτων 
που προκύπτουν σε σχέση με το επιχειρηματικό πλαίσιο, αναπτυξιακές προτεραιότητες και 
προγράμματα, εισαγωγή νέων τεχνικών παραγωγής και καινοτομιών κ.ά.

8.2.2.3.2.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών.

8.2.2.3.2.3. Links to other legislation

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας.

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον καθορισμό πλαισίου 
κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη διατήρηση των αγρίων 
πτηνών.

Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

Η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να είναι συμβατή με την εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες 
συμβάσεις, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία στην 
γεωργία
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία

Κατευθυντήριες γραμμές  για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις 
αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020

8.2.2.3.2.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι oι φορείς που παρέχουν κατάρτιση συμβούλων

8.2.2.3.2.5. Eligible costs

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος οργάνωσης και υλοποίησης της 
κατάρτισης των συμβούλων (π.χ. η αμοιβή των εργαζομένων, δαπάνες οδοιπορικών των 
εκπαιδευτών/εκπαιδευόμενων, το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού, δαπάνες που σχετίζονται με τον 
τόπο όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, κλπ.).

Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης στην αρμόδια 
αρχή ή μετά την έγκριση της αίτησης ενίσχυσης), ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου.

8.2.2.3.2.6. Eligibility conditions

• Εξειδίκευση και πιστοποίηση (όπου αυτή απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) του 
προσωπικού του δικαιούχου για επιμόρφωση συμβούλων.

• Επάρκεια προσωπικού σε σχέση με:

α) τη θεματολογία κατάρτισης,

β) τη μεθοδολογία της παροχής συμβουλών – διάδοσης καινοτομιών στον αγροτικό χώρο.

Διαδικασίες αντικειμενικές, ανοιχτές σε δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς, διαφανείς και δίκαιες. 

8.2.2.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ετοιμότητα/ωριμότητα του φορέα για την υλοποίηση της κατάρτισης.Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται 
έτσι ώστε να επωφελούνται της στήριξης όσοι παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Οι δικαιούχοι θα 
επιλεγούν μέσω διαγωνισμού υποβολής προτάσεων/προσφορών, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον 
πλαίσιο δημόσιων προμηθειών, ανοιχτό σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η διαδικασία θα είναι 
αντικειμενική και θα αποκλείει υποψήφιους όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων
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8.2.2.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Μέγιστο ποσό 200.000 € ανά τρία έτη εκπαίδευσης του προσωπικού του φορέα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών

8.2.2.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.

8.2.2.3.2.11. Information specific to the operation

General principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and 
advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the 
advice will cover

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.2.3.3. Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Sub-measure: 

• 2.1 - support to help benefiting from the use of advisory services

8.2.2.3.3.1. Description of the type of operation

Α) Η παροχή συμβουλών σε μεμονωμένους γεωργούς, νέους γεωργούς κατά τον ορισμό του παρόντος 
κανονισμού, και άλλους διαχειριστές γης συνδέεται με μία τουλάχιστον προτεραιότητα της Ένωσης για 
την αγροτική ανάπτυξη και καλύπτει:

τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία α έως και ζ του άρθρου 15 (4) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1305/2013,

καθώς επίσης άλλα θέματα και ιδίως τις συμβουλές σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και την προσαρμογή σε αυτήν, τη βιοποικιλότητα και την προστασία των υδάτων όπως προβλέπεται στο 
Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1307/2013 ή θέματα τα οποία συνδέονται με τις οικονομικές, 
γεωργικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης, πτυχές της ανταγωνιστικότητας 
(π.χ. ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, κερδοφορία, διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου, τεχνικές 
παραγωγής, δυνατότητες και εργαλεία χρηματοδότησης κλπ.), θέματα σχετικά με την εγκατάσταση νέων 
γεωργών, θέματα τοπικής μεταποίησης και εμπορίας καθώς και συμβουλές για την ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη βιολογική γεωργία και τις υγειονομικές πτυχές της ζωικής παραγωγής.

Β) Η παροχή συμβουλών στους κατόχους & διαχειριστές δασών καλύπτει τουλάχιστον τις σχετικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και την οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα. Μπορεί επίσης να καλύπτει θέματα που συνδέονται με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιδόσεις της δασοκομικής εκμετάλλευσης.

Γ) Η παροχή συμβουλών στις ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές μπορεί να καλύπτει θέματα που συνδέονται 
με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να δίνουν 
προτεραιότητα στις ΜΜΕ που συνδέονται με τους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας.

Όπου είναι δεόντως δικαιολογημένο και σκόπιμο, οι συμβουλές μπορεί να παρέχονται εν μέρει σε ομάδα, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των μεμονωμένων χρηστών των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στη συχνότητα χρήσης των συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους 
γεωργούς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ωστόσο η 
παροχή επόμενου  πακέτου συμβουλών στην ίδια επιχείρηση/εκμετάλλευση μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες που θα τεθούν.

Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) μπορούν να τροφοδοτούν τους Συμβούλους με τις καλές 
πρακτικές και τα αποτελέσματα της έρευνας, έτσι ώστε αυτοί να συμβάλουν στην ταχύτερη και ευρύτερη 
μεταφορά καινοτόμων λύσεων στην πράξη. Οι Σύμβουλοι μπορούν να είναι μέλη των Επιχειρησιακών 
Ομάδων της ΕΣΚ
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8.2.2.3.3.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών

8.2.2.3.3.3. Links to other legislation

• Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας.

• Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων.

• Οδηγία 2009/128/ΕΚ για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

• Οδηγία 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών.

• Κανονισμός 1107/2009 (ΕΚ) για τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

• Κανονισμός 1307/2013 (ΕΕ) για τη θέσπιση κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς.

• Οι πάροχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα μεριμνούν να μην κοινοποιούν σε τρίτους 
προσωπικές ή ατομικές πληροφορίες, που αποκτούν λόγω των δραστηριοτήτων παροχής 
συμβουλών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, 
με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και 
των εξαιρέσεων λόγω παρατυπιών ή παραβάσεων.

• Η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να είναι συμβατή με την εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες 
συμβάσεις, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

• Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία

• Κατευθυντήριες γραμμές  για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα 
και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020

8.2.2.3.3.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι oι πάροχοι των συμβουλών, προς όφελος των γεωργών, νέων γεωργών 
και άλλων διαχειριστών γης, των κατόχων ή/και διαχειριστών των δασών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές.

Οι δικαιούχοι (με την έννοια των αποδεκτών των κονδυλίων) θα αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους, υπό μορφή ειδικευμένου και καταρτισμένου προσωπικού με συμβουλευτική 
εμπειρία και αξιοπιστία στο συμβουλευτικό αντικείμενο (αναλυτικά στους όρους επιλεξιμότητας). Εκτός 
αυτού, το προσωπικό της συμβουλευτικής υπηρεσίας θα πρέπει να εκπαιδεύεται τακτικά.

Ωφελούμενες των συμβουλών μπορούν να είναι όλες οι εκμεταλλεύσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
τους. Όσον αφορά όμως στις επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές οι ωφελούμενοι περιορίζονται μόνο 
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στις ΜΜΕ

8.2.2.3.3.5. Eligible costs

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών, 
δηλαδή το κόστος που επιβαρύνει τον πάροχο των συμβουλών για να παρέχει τη συμβουλή (π.χ. αμοιβή 
υπαλλήλων, δαπάνες οδοιπορικών, τα υλικά, το κόστος που σχετίζεται με το μέρος όπου η συμβουλή 
παραδίδεται, κ.λπ.) 

Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης στην αρμόδια 
αρχή ή μετά την έγκριση της αίτησης ενίσχυσης), ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου. Η στήριξη 
αποτελεί απόδοση επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωθεί από το δικαιούχο

8.2.2.3.3.6. Eligibility conditions

Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για την παροχή συμβουλών θα πρέπει να διαθέτουν:

• Κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προσωπικού, για 
όλη την περίοδο εφαρμογής, όχι μόνο τη στιγμή της αξιολόγησης.

• Συμβουλευτική εμπειρία και αξιοπιστία όσον αφορά στα πεδία στα οποία παρέχουν συμβουλές, 
για όλη την περίοδο εφαρμογής, όχι μόνο τη στιγμή της αξιολόγησης

8.2.2.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται έτσι ώστε:

• Να επωφελούνται της στήριξης όσοι παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες, με κριτήρια σχετικά με 
την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού, την εμπειρία, τις υποδομές.

• Οι παρεχόμενες συμβουλές να ικανοποιούν τομεακές και χωρικές αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω διαγωνισμού υποβολής προτάσεων/προσφορών, σύμφωνα με το 
εκάστοτε ισχύον πλαίσιο δημόσιων προμηθειών, ανοιχτό σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με 
αντικειμενική διαδικασία που θα αποκλείει υποψήφιους όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

8.2.2.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης περιορίζεται σε 1.500 € ανά συμβουλή. 
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8.2.2.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.3.3.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.

8.2.2.3.3.11. Information specific to the operation

General principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and 
advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the 
advice will cover

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.2.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. Επιλογή των δικαιούχων: Η επιλογή των δικαιούχων αρχών ή φορέων που επιλέγονται για την παροχή 
συμβουλών, οι οποίοι παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες και την υψηλότερη προστιθέμενη αξία αποτελεί 
βασικό ζήτημα που σχετίζεται με πιθανή εμφάνιση κινδύνου κατά την υλοποίηση του Μέτρου και 
ταυτόχρονα τη σημαντικότερη παράμετρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του. Λόγω της φύσης 
του Μέτρου, η θέσπιση μη αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιλογής 
ακατάλληλων παρόχων υπηρεσιών για τους στόχους του εν λόγω Μέτρου.

 

2. Αίτημα πληρωμής: Ένα δεύτερο ζήτημα λόγω και του άυλου χαρακτήρα των ενισχυόμενων ενεργειών 
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Μέτρου σχετίζεται με την επαληθευσιμότητα της ποιότητας και ορθής 
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εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά το στάδιο ελέγχου των αιτήσεων πληρωμής και της 
δυνατότητας αξιολόγησης της προστιθέμενης αξίας αυτής. Η παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης των 
δράσεων που ενισχύονται από το συγκεκριμένο Μέτρο και επιπλέον η δυνατότητα χρήσης από 
παραγωγούς/κατόχους ΜΜΕ περισσοτέρων του ενός πακέτων συμβουλών δημιουργεί τον κίνδυνο 
διάθεσης πόρων χωρίς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι εσφαλμένες αιτήσεις πληρωμής από 
τους δικαιούχους και η ελλιπής επεξεργασία τους μπορούν να αποτελέσουν κύρια αιτία σφάλματος, 
θέτοντας σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του Μέτρου.

8.2.2.4.2. Mitigating actions

1. Στο πλαίσιο ενεργειών μετριασμού εμφάνισης κινδύνου που σχετίζεται με την επιλογή των 
δικαιούχων, τονίζεται αρχικά η απαίτηση του κανονισμού για επιλογή των δικαιούχων μέσω 
διαγωνισμού υποβολής προσφορών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο περί 
δημοσίων προμηθειών, ανοικτή σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η εν λόγω διαδικασία επιλογής 
δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης ισότιμης μεταχείρισης των αιτούντων, καλύτερης χρήσης των 
χρηματοδοτικών πόρων και ορισμού συγκεκριμένων προϋποθέσεων επάρκειας των διαγωνιζόμενων 
φορέων με στόχο την επιλογή των καλύτερων δομών μέσω διαφανών διαδικασιών. Οι όροι των 
προκηρύξεων θα ακολουθούν τις βασικές αρχές των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής που έχουν 
τεθεί στο ΠΑΑ. Τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων θα εξειδικεύονται ανά δράση, ώστε να τεκμηριώνεται 
εκ των προτέρων τόσο η επάρκεια των δομών όσο και το εύρος και είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η καταλληλότητα των παρεχόμενων συμβουλών θα προβλεφθούν τα 
ελάχιστα προσόντα και η τακτική εκπαίδευση/επιμόρφωση των συμβούλων. Μέσω της απαίτησης περί 
τακτικής  επιμόρφωσης των παρόχων συμβουλών ενισχύεται το επίπεδο προσόντων τους, ενώ το πλαίσιο 
της εκπαίδευσής τους θα προσαρμόζεται στα δεδομένα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν 
από τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές.

 

2. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα θέσπισης υποχρεωτικής υποβολής συγκεκριμένων παραδοτέων από τους 
παρόχους συμβουλών, το περιεχόμενο των οποίων θα καθοριστεί στην προκήρυξη για κάθε τύπο 
υπηρεσίας, εξασφαλίζει εκ των προτέρων σε μεγάλο ποσοστό την ποιοτική παράμετρο της παρεχόμενης 
υπηρεσίας. Τα παραδοτέα ελέγχονται για την επαλήθευση της επάρκειας του περιεχομένου τους κατά το 
στάδιο έγκρισης των αιτημάτων πληρωμής. Τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας που θα συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής θα καθοριστούν στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο 
(ΚΥΑ, ΥΑ, εγκύκλιος πληρωμής του Οργανισμού Πληρωμών) μετά την οριστικοποίηση των 
λεπτομερειών εφαρμογής των δράσεων του Μέτρου στο πλαίσιο της επαληθευσιμότητας και 
ελεγξιμότητας των δράσεων κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους (Άρθρο 62, Καν. 1305/2013).

 

3. Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής αποτελεί σημαντική επιπλέον ενέργεια 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων και βελτίωσης της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας στην 
υλοποίηση του Μέτρου. Η εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα συνοδεύεται από αναβάθμιση και 
επικαιροποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων 
και εξαγωγής αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων. Επιπλέον, η βελτίωση των αναφορών 
και διασύνδεσης στα Πληροφοριακά Συστήματα θα συμβάλλει και στην παροχή στατιστικών στοιχείων 
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μεγαλύτερης αξιοπιστίας καθώς και στη βελτιστοποίηση της στατιστικής ανάλυσης για τον ακριβέστερο 
προσδιορισμό των κυριότερων παραγόντων υπεύθυνων για την εμφάνιση σφάλματος με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό τους και τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό του σφάλματος.

8.2.2.4.3. Overall assessment of the measure

H υποχρεωτική επιλογή των δικαιούχων μέσω διαγωνισμού υποβολής προσφορών διασφαλίζει σχεδόν 
απόλυτα τη διαφάνεια και την μετέπειτα ορθή εφαρμογή του μέτρου, εξασφαλίζοντας την επιλογή των 
καταλληλότερων παρόχων συμβουλών με βάση τις ανάγκες της χώρας, όπως αποτυπώνονται στη SWOT 
ανάλυση, και οι οποίες θα τεθούν σαφώς στις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Επειδή το συγκεκριμένο μέτρο έχει εφαρμοστεί στη χώρα και κατά την περίοδο 2007-2013 (μέτρο 114) 
(με τις διαφορές ότι δικαιούχος ήταν ο παραγωγός και η επιλογή γινόταν με πρόσκληση), υπάρχει 
σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στην οποία θα στηριχθούμε. Οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις 
για τις δράσεις του μέτρου 2 θεωρούμε ότι καθιστούν εξαρχής το μέτρο λειτουργικότερο και αναμένεται 
να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στη χώρα χωρίς σημαντικές πιθανότητες εμφάνισης λαθών.

8.2.2.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.

8.2.2.6. Information specific to the measure

General principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and 
advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the 
advice will cover

Γενικές αρχές για τη διασφάλιση των κατάλληλων πόρων υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και 
εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και αξιοπιστία, όσον αφορά τα πεδία στα οποία 
παρέχουν συμβουλές. 

«Τακτικά εκπαιδευόμενο προσωπικό»: Οι πάροχοι των συμβουλών πρέπει να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση 
στη βασική και στην κατ’ επιλογή θεματολογία των συμβουλών του Υπο-μέτρου 2.1, καθώς και στη 
μεθοδολογία των γεωργικών συμβουλών. Επίσης να λαμβάνουν συνεχιζόμενη κατάρτιση σε αυτά τα πεδία.

«Εξειδικευμένο προσωπικό»: Το προσωπικό των φορέων παροχής συμβουλών, των δημιουργούμενων 
υπηρεσιών και των φορέων κατάρτισης συμβούλων, είναι κατ’ ελάχιστο κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε σχετικό πεδίο.

«Συμβουλευτική εμπειρία»: Οι πάροχοι των συμβουλών πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή 
συμβουλευτική εμπειρία σε σχετικό πεδίο.

«Συμβουλευτική αξιοπιστία»: Στους παρόχους των συμβουλών πρέπει να μην έχουν υποβληθεί κυρώσεις 
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για πειθαρχικά παραπτώματα προερχόμενα από την παροχή συμβουλών. Επίσης η αξιοπιστία ελέγχεται 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου.

Καθορισμός των στοιχείων που θα καλύπτουν οι συμβουλές.

Παρατίθεται στο τέλος πίνακας συσχέτισης πεδίων συμβουλευτικών υπηρεσιών με προτεραιότητες του 
Προγράμματος

Εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος της γεωργικής και δασικής εκμετάλλευσης που 
πρόκειται να ωφεληθεί από τις συμβουλές. Όλες οι γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις, ανεξάρτητα από 
το μέγεθός τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, υπάρχει ένας 
περιορισμός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια για την Ευρωπαϊκή μικρομεσαία επιχείρηση, ως εκ τούτου 
πρέπει να είναι δυνατόν να γίνεται έλεγχος μέσω των εθνικών μητρώων.

Σε περίπτωση που η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναλαμβάνεται από ομάδες παραγωγών ή άλλες 
οργανώσεις, η συμμετοχή σε αυτές (τις ομάδες ή οργανώσεις) δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την 
πρόσβαση στην υπηρεσία. Η συνεισφορά μη μελών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της σχετικής 
ομάδας ή οργάνωσης πρέπει να περιορίζεται στο κόστος παροχής της υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο του μέτρου, η παροχή συμβουλών είναι μια εξατομικευμένη υπηρεσία για την παροχή 
συγκεκριμένων λύσεων για τους αγρότες, κατόχους/διαχειριστές δασών, άλλους διαχειριστές γης και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές.

Μεταβατικές ρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015 είναι δυνατόν να αναληφθούν νέες δεσμεύσεις σύμφωνα με το 
προηγούμενο πλαίσιο, χρηματοδοτούμενες από το φάκελο της περιόδου 2007-2013.

Εάν ο χρηματοδοτικός φάκελος του 2007-2013 έχει εξαντληθεί, τα Κράτη Μέλη μπορούν να συνεχίσουν το 
2014 να αναλαμβάνουν νέες δεσμεύσεις σύμφωνα με το προηγούμενο πλαίσιο μέχρι την υιοθέτηση των 
νέων Προγραμμάτων (υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται πριν την υιοθέτηση του 
Προγράμματος) με χρηματοδότηση από το φάκελο 2014-2020
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Πηγή: Ανάλυση SWOT για την προετοιμασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

8.2.2.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Ορισμοί

Εκμετάλλευση: είναι το σύνολο των μονάδων παραγωγής και των εκτάσεων τις οποίες διαχειρίζεται ένας 
γεωργός και οι οποίες βρίσκονται στην επικράτεια του ίδιου κράτους μέλους.

Γεωργική συμβουλή είναι η παροχή μιας τεχνικά εμπεριστατωμένης γνώμης επί συγκεκριμένου θέματος 
ώστε να βοηθείται ο γεωργός στη λήψη της σχετικής απόφασης.

Συμβουλευτική υπηρεσία γεωργικών/δασικών εκμεταλλεύσεων είναι μία οντότητα ή φορέας που 
προορίζεται για την παροχή συμβουλών στους γεωργούς, στους κάτοχους/διαχειριστές των δασών και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές. Είναι σημαντικό να 
γίνει διάκριση όσο το δυνατόν σαφέστερα μεταξύ των συμβουλών και την απλή παροχή πληροφοριών 
προς τους αγρότες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών πρέπει να αξιολογούν 
την ειδική κατάσταση του αγρότη και όχι μόνο να του παρουσιάζουν γενικές πληροφορίες. Οι σύμβουλοι 
δεν πρέπει να περιορίζουν τις προσπάθειές τους στο να βοηθήσουν τους γεωργούς να ανταποκριθούν 
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πρακτικά στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης, αλλά πρέπει επίσης να 
εξηγήσουν τους στόχους αυτών των υποχρεώσεων, των σχετικών πολιτικών και πώς η καθεμία 
συμβάλλει στην αειφόρο γεωργία, επειδή ένας αγρότης ο οποίος αντιλαμβάνεται το σκεπτικό των 
συγκεκριμένων υποχρεώσεων θα είναι περισσότερο διατεθειμένος να τις εκπληρώσει.

Υπηρεσία παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις: είναι η υπηρεσία που λαμβάνει ο γεωργός 
από κάποιον σύμβουλο, δηλαδή γραπτές ή προφορικές συμβουλές που αναλύουν τα πρακτικά 
προβλήματα του γεωργού στην εκμετάλλευσή του και τον καθοδηγούν στην επίλυσή τους.

Υπηρεσία διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι μία οντότητα που λαμβάνει πλήρη ή μερική 
ευθύνη για τη διαχείριση γεωργικών επιχειρήσεων.

Υπηρεσία αντικατάστασης γεωργικών εκμεταλλεύσεων  είναι μία οντότητα που παρέχει υποστήριξη και 
/ ή αντικατάσταση για τους αγρότες, προκειμένου να τους βοηθήσει στην καθημερινή τους εργασία, όταν 
απαιτείται, για λόγους όπως είναι η ασθένεια του γεωργού, απουσίες, απρόσμενος εργασιακός φόρτος, 
κλπ.

ΜΜΕ: μικροεπιχείρηση ή μικρή ή μεσαία επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής 
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8.2.3. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

8.2.3.1. Legal basis

Άρθρο 16 και Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΕΓΤΑΑ).

Σημείο 8.3, Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι, της εκτελεστικής πράξης.

Άρθρο 4 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014).

8.2.3.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Η στήριξη για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και για τις σχετικές δραστηριότητες ενημέρωσης 
και προώθησης συνδέεται με την Προτεραιότητα 3 και ειδικότερα την Περιοχή Εστίασης 3Α: «Βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική 
αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα, με 
προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και 
διεπαγγελματικές οργανώσεις». 

Το παρόν μέτρο  στοχεύει στα εξής:

• Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές.

• Στην καλύτερη πρόσβαση των πρωτογενών παραγωγών στην αγορά με την παροχή 
πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος, η οποία μέσα από το μέτρο θα υποστηριχθεί με δύο 
ενέργειες: 

o Με την απόκτηση συστημάτων και σημάτων ποιότητας και κυρίως τα υπάρχοντα ποιοτικά 
συστήματα (Γεωγραφικής Ένδειξης, Βιολογικά κ.λπ.) αλλά και να επιτρέπει την 
υιοθέτηση εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης. Είναι σημαντικό ότι τα συστήματα 
αυτά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των προϊόντων και να 
εξασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Η ετήσια εισφορά συμμετοχής 
στο σύστημα καλύπτει δαπάνες ελέγχων για τη συμμόρφωση και είναι επιλέξιμη δαπάνη. 
Συνεπώς θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι ομάδες παραγωγών, οι συνεταιρισμοί και οι 
ιδιώτες που συμμετέχουν σε συστήματα ποιότητας χρησιμοποιούν τους πόρους του 
μέτρου και αποδίδουν μέρος της στήριξης στον εποπτικό και ελεγκτικό μηχανισμό. 
Επίσης, η SWOT έδειξε ότι και οι παραγωγοί θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες 
πληροφόρησης και προώθησης των πιστοποιημένων προϊόντων απέναντι σε ένα γενικά 
δύσπιστο καταναλωτή.

o Με την καλύτερη ένταξη στην αλυσίδα τροφίμων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί είτε 
αυξάνοντας την διαπραγματευτική δύναμη των ενώσεων και ομάδων παραγωγών στην 
εμπορική αλυσίδα, είτε παρακάμπτοντας την αλυσίδα, απευθυνόμενοι κατευθείαν στον 
καταναλωτή.
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Συμπληρωματικά, μέσω της ενίσχυσης συγκεκριμένων συστημάτων ποιότητας (σύστημα 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία), το μέτρο συνδέεται και με την 
Προτεραιότητα 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη 
γεωργία και τη δασοπονία».  

Για την επίτευξη των στόχων θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων δύο κύρια εργαλεία που αφορούν στην 
εισαγωγή συστημάτων ποιότητας και στις δράσεις πληροφόρησης-προώθησης για αυτά τα σήματα.

Σύμφωνα και με τη SWOT ανάλυση, οι γεωργοί και ομάδες γεωργών θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
συμμετέχουν σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, έτσι ώστε να προσδώσουν 
προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους και να το καταστήσουν ανταγωνιστικό στην αγορά. Επειδή τη στιγμή 
εισόδου σε αυτά τα συστήματα και κατά τα πρώτα χρόνια της συμμετοχής επιβάλλονται στους γεωργούς 
πρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους, οι οποίες δεν αμείβονται 
πλήρως από την αγορά, με το παρόν μέτρο ενισχύονται οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί και ομάδες γεωργών, 
οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, περιλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα 
συστήματα αυτά  παρέχουν εγγυήσεις στους καταναλωτές για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος ή για τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο παραγωγής.

Ως συνέπεια της συμμετοχής τους στα συστήματα αυτά οι γεωργοί επιτυγχάνουν να προσδώσουν 
προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους και να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά.

Η πολιτική για την ποιότητα αποτελεί θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
και κύριο πλεονέκτημα των Ελληνικών γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Ο Ελληνικός χώρος, 
σύμφωνα και με τη SWOT ανάλυση, παρουσιάζει μία μεγάλη ετερογένεια ως προς το αγρονομικό, 
εδαφολογικό και κλιματολογικό δυναμικό. Το γεγονός αυτό συγκροτεί ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα 
ως προς την παραγωγή ποιοτικά διαφοροποιημένων γεωργικών προϊόντων, τα οποία αποτελούν κύριο 
μοχλό ανάπτυξης της γεωργικής δραστηριότητας και γενικότερα της οικονομίας της χώρας. Η παραγωγή 
των εν λόγω προϊόντων μέσω καθορισμένων συστημάτων ποιότητας προσφέρει σε πολλές γεωργικές 
περιοχές ένα μέσον ένταξης στην παγκοσμιοποιημένη αγορά τροφίμων, χάρη στην αναγνώριση μιας 
ιδιαίτερης τεχνογνωσίας και στην προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων στον καταναλωτή. Εδώ και 
χρόνια, οι επιλογές των ευρωπαίων καταναλωτών τείνουν να προσανατολίζονται προς τροφές υγιεινές, 
ασφαλέστερες, γευστικότερες που παράγονται με μεθόδους φιλικές στο περιβάλλον. Κοινός 
παρονομαστής αυτής της εξέλιξης είναι η ποιότητα: μία βασική πρόκληση και μία σύνθετη έννοια.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πολιτικής, η εφαρμογή του συστήματος Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης στη φυτική παραγωγή ενισχύει την τήρηση προτύπων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
πρακτικής. Ως εκ τούτου αναγνωρίζεται ευρέως, ως μια από τις προαιρετικές αλλά πλέον αναγκαίες 
μορφές παραγωγικής διαδικασίας της σύγχρονης γεωργικής πρακτικής, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων της ορθής γεωργικής πρακτικής και στη δημιουργία 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα. Με την εφαρμογή του Συστήματος 
Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης επιτυγχάνουμε μεταξύ άλλων την οργάνωση της γεωργικής 
εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής, τον έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας, τη μείωση του κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση εισροών, φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων, τη μείωση κατανάλωσης νερού και ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος. Όσον 
αφορά δε τα προϊόντα, επιτυγχάνεται η παραγωγή επώνυμων ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, η 
παραγωγή αναγνωρίσιμων και ανταγωνιστικών προϊόντων, η εδραίωσή τους στις αγορές αλλά και η 
διείσδυσή τους σε νέες και «δύσκολες» αγορές.

Η εφαρμογή εθνικών κανόνων προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας γίνεται μέσω των προτύπων της 
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σειράς AGRO όπως:

• Πρότυπα της σειράς AGRO 2 (Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή)

• Πρότυπα της σειράς AGRO 3 (Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του χοιρινού κρέατος)

• Πρότυπο AGRO 7 (Προϊόντα από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες 
ζωοτροφές)

Εξίσου σημαντική είναι και η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση 
των αγροτικών οικονομιών μέσω της αειφόρου ανάπτυξης. Πράγματι, στην ανάπτυξη του βιολογικού 
τομέα είναι ήδη προφανείς οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και 
στις συναφείς υπηρεσίες. Εκτός από τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, αυτά τα συστήματα μπορούν να 
έχουν σημαντικά οφέλη τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική συνοχή των αγροτικών 
περιοχών.

Σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς ορίζεται ως βιολογική γεωργία το σύστημα διαχείρισης 
γεωργικών καλλιεργειών που προϋποθέτει σημαντικούς περιορισμούς στη χρήση λιπασμάτων και 
χημικών συνθετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτή η μέθοδος παραγωγής βασίζεται σε 
διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές, η εφαρμογή τους έχει ως αποτέλεσμα την προστασία του 
περιβάλλοντος, επιδιώκει την ενίσχυση της αειφορίας της γεωργίας, στοχεύει στην παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων που είναι απαλλαγμένα από χημικά κατάλοιπα και είναι αντίθετη προς τη 
γενετική τροποποίηση.

Ανάλογη είναι και η έννοια της βιολογικής κτηνοτροφίας. Αποτελεί και αυτή ένα σύστημα που 
στηρίζεται στη φυσική διαβίωση των ζώων, χρησιμοποιεί κατά βάση ζωοτροφές που έχουν παραχθεί με 
βιολογικό τρόπο, περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμάκων, 
προστατεύει το περιβάλλον και διακρίνεται για τα υγιεινά προϊόντα που παράγει.

Επίσης, στο πλαίσιο της παραγωγής ποιοτικά διαφοροποιημένων προϊόντων, οι καταναλωτές δίνουν 
μεγάλη σημασία στη σύνδεση του προϊόντος με ένα ορισμένο τόπο, η καταναλωτική τους συμπεριφορά 
επηρεάζεται από τις περιοχές παραγωγής των προϊόντων  και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπρόσθετα 
για προϊόντα συγκεκριμένου τόπου προέλευσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, οι 
αγρότες έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Με αυτόν τον 
τρόπο δίνεται η δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας το εισόδημά τους με τις καλύτερες τιμές που 
πετυχαίνουν στην αγορά και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με 
εγγυήσεις για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους.

Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 θεσπίζονται και προαιρετικές 
ενδείξεις ποιότητας με σκοπό να διευκολύνουν τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στην ενημέρωση 
των καταναλωτών σχετικά με τα στοιχεία τα οποία προσδίδουν αξία στα προϊόντα τους. Σύμφωνα με το 
άρθρο 29 παράγραφος 1 του ανωτέρω Κανονισμού, οι προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας αφορούν 
«οριζόντιο» χαρακτηριστικό μιας ή περισσότερων κατηγοριών προϊόντων ή στοιχείο της μεθόδου 
γεωργικής παραγωγής ή μεταποίησης που ισχύει σε συγκεκριμένες περιοχές, προσδίδουν αξία στο 
προϊόν σε σύγκριση με παρεμφερή προϊόντα και έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Δυο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι ο όρος «προϊόν ορεινής παραγωγής» και «προϊόντα νησιωτικής γεωργίας».

Η έννοια των οίνων ποιότητας στην Ένωση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
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οφείλονται στη γεωγραφική προέλευση του οίνου. Οι οίνοι αυτοί ταυτοποιούνται προς όφελος των 
καταναλωτών με τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις. Για να προστατεύονται στην Κοινότητα τα αμπελοοινικά προϊόντα, οι ονομασίες προέλευσης 
και οι γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να καταχωρούνται σε κοινοτικό επίπεδο. 
Επίσης οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις ο οποίες προστατεύονται στο κοινοτικό 
έδαφος θα πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους για τη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών των 
σχετικών οίνων.

Τέλος, η ελληνική κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και τους πλέον ευαίσθητους 
και νευραλγικούς τομείς της γεωργικής παραγωγής. Σε µια ανταγωνιστική αγορά τροφίµων έχει πολύ 
μεγάλη σηµασία οι κτηνοτρόφοι -καθώς και ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής κρέατος- να αποσκοπούν 
στην πώληση προϊόντων της καλύτερης δυνατής ποιότητας και στην ενηµέρωση των καταναλωτών 
σχετικά µε την αξία των προϊόντων αυτών. Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η 
άποψη ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων, 
δηλαδή για τις συνθήκες στις οποίες ζουν και διατρέφονται τα ζώα. Σύμφωνα με έρευνες έχει 
διαπιστωθεί η τάση των καταναλωτών να αγοράζουν τρόφιμα τα οποία καλύπτουν τις αυξημένες 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων, όπως για παράδειγμα κρέας πουλερικών 
«ελεύθερης βοσκής».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δυο Κανονισμών (ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008, σχετικά με τους κανόνες εμπορίας 
για το κρέας πουλερικών και ΚΑΝ (ΕΚ) 589/2008, σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών) 
θεσπίζει τους κανόνες εμπορίας και τον τρόπο προαιρετικής επισήμανσης αυτών των προϊόντων, 
παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα στους παραγωγούς πουλερικών, εφόσον βεβαίως πληρούν τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές παραγωγής, να χρησιμοποιούν ορισμένες ενδείξεις στην ετικέτα των 
προϊόντων τους, όπως   την ένδειξη «κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής» ή την ένδειξη για τη διατροφή των 
ωοτόκων ορνίθων. Επίσης στον τομέα του Βοείου κρέατος η έννοια «Βόειο κρέας ποιότητας» 
εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής ενός προαιρετικού συστήματος επισήμανσης, όπου δίνεται η 
δυνατότητα στον παραγωγό, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής, να χρησιμοποιεί 
επιπλέον ενδείξεις στα προϊόντα του και συγκεκριμένα την ένδειξη «Κρέας Ποιότητας». Οι εν λόγω 
προδιαγραφές έχουν καθοριστεί τόσο με κοινοτικούς Κανονισμούς όσο και με εθνική νομοθεσία. Η 
βελτίωση της διαφάνειας των όρων παραγωγής και εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, ιδίως του 
εντοπισμού προέλευσης, επηρεάζει θετικά την κατανάλωση του βοείου κρέατος.

Η ελληνική γεωργία εκτός των σημάτων που ήδη έχουν υιοθετηθεί και προσαρμοσθεί από τον ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, θα προβεί και στην υιοθέτηση των σημάτων «Ορεινό προϊόν», «Νησιωτικό προϊόν».

Η υιοθέτηση εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων, τα οποία αναγνωρίζονται 
από το κράτος μέλος ως συστήματα που τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής 
της Ένωσης, καθιστά τα γεωργικά προϊόντα περισσότερο ελκυστικά στους αγοραστές, προσδίδοντάς 
τους έτσι προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής 
παραγωγής.

Επιπλέον, το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή ενίσχυσης για  δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης, 
όσον αφορά προϊόντα καλυπτόμενα από τα συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 
Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προώθησης που 
πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα 
καλυπτόμενα από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι εν 
λόγω δραστηριότητες πρέπει να επιστήσουν την προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα 
πλεονεκτήματα των εν λόγω προϊόντων, ιδιαιτέρως την ποιότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
μεθόδων γεωργικής παραγωγής της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την αυθεντικότητα, την καλή διαβίωση 
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των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος που συνδέονται με το σύστημα ποιότητας, και μπορεί 
να περιλαμβάνουν τη διάδοση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για τα προϊόντα αυτά. Οι 
δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, ή / και τη συμμετοχή σε 
εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις, παρόμοιες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και προώθησης 
πληροφοριών και δραστηριοτήτων, μέσω των διαφόρων μέσων επικοινωνίας. Οι δραστηριότητες 
ενημέρωσης και προώθησης στοχεύουν ταυτόχρονα στην αύξηση των πωλήσεων των επιλέξιμων 
προϊόντων ποιότητας.

8.2.3.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.3.3.1. 3.1 Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Sub-measure: 

• 3.1 - support for new participation in quality schemes

8.2.3.3.1.1. Description of the type of operation

Στο πλαίσιο του υπομέτρου οι γεωργοί και ομάδες γεωργών μπορούν να ενισχυθούν για τη συμμετοχή σε 
συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, έτσι ώστε να προσδώσουν προστιθέμενη αξία 
στο προϊόν τους και να το καταστήσουν ανταγωνιστικό στην αγορά. Με το παρόν μέτρο ενισχύονται οι 
νεοεισερχόμενοι γεωργοί και ομάδες γεωργών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ενωσιακά ή εθνικά 
συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, περιλαμβανομένων των συστημάτων 
πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα συστήματα αυτά  παρέχουν εγγυήσεις στους 
καταναλωτές για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή για τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο 
παραγωγής. Ως συνέπεια της συμμετοχής τους στα συστήματα αυτά οι γεωργοί επιτυγχάνουν να 
προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους και να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά.

8.2.3.3.1.2. Type of support

Παρέχεται ενίσχυση ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με 
το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από κάθε νέα συμμετοχή στα εθελοντικά, στα ενωσιακά ή 
εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που λαμβάνουν στήριξη, για μέγιστη 
διάρκεια πέντε ετών.

8.2.3.3.1.3. Links to other legislation

• Κανονισμός (EE) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

• Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

• Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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• Κανονισμός (ΕΟΚ) 1601/91 του Συμβουλίου.

• Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής.

• Μέρος ΙΙ, Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο Ι, Τμήμα 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

• Κανονισμός (ΕΚ) 543/2008 της Επιτροπής.

• Κανονισμός (ΕΚ) 589/2008 της Επιτροπής.

• Κανονισμός (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής.

• ΚΥΑ 261611/07-03-2007 (ΦΕΚ 406/Β΄/22-03-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• ΚΥΑ 392169/20-10-1999 (ΦΕΚ 1985/Β΄/08-11-1999).

• ΚΥΑ 321813/29-08-2007 (ΦΕΚ 1723/Β΄/29-08-2007).

• ΚΥΑ 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.2.3.3.1.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ομάδες γεωργών. Οι ομάδες γεωργών μπορεί να 
είναι ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή άλλου νομικού τύπου 
οντότητες.

8.2.3.3.1.5. Eligible costs

Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για:

α)  νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας·

β)  μέτρα υποχρεωτικών ελέγχων σε σχέση με τα συστήματα ποιότητας, που διενεργούνται σύμφωνα με 
την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία από ή για λογαριασμό των αρμόδιων αρχών·

γ)  για δραστηριότητες έρευνας της αγοράς, επινόησης και σχεδιασμού προϊόντος και για την 
προετοιμασία των αιτήσεων αναγνώρισης των ονομασιών προέλευσης, των γεωγραφικών ενδείξεων και 
των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Η ενίσχυση δεν πρέπει να χορηγείται για την κάλυψη του κόστους των ελέγχων που διενεργούνται από 
τους ίδιους τους δικαιούχους, ή όταν η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει ότι το κόστος ελέγχου βαρύνει 
τους παραγωγούς των γεωργικών προϊόντων και την ομάδα τους, χωρίς να προσδιορίζει το πραγματικό 
ύψος των επιβαρύνσεων.

8.2.3.3.1.6. Eligibility conditions

1. Προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή  προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης .  

2. Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες 
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προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ.

3. Προϊόντα με ένδειξη  «προϊόν ορεινής παραγωγής» ή «προϊόν νησιωτικής γεωργίας»

4. Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη, 
που  συμμορφώνονται  με τα κριτήρια του άρθρου 16§1(β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

5. Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά.

6. Αλκοολούχα ποτά που φέρουν γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 110/2008.

7. Αρωματισμένοι οίνοι που φέρουν γεωγραφική ονομασία σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 1601/91 
Παράρτημα ΙΙ .

8. Κρέας πουλερικών και τα αυγά ορνίθων, βάσει των Καν. (ΕΚ) 543/2008και Καν. (ΕΚ) 589/2008.

9. Βόειο κρέας σύμφωνα με την Υ.Α. 290788/15.04.08  (ΦΕΚ 712/Β΄/23.04.08).

Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων τα οποία αναγνωρίζονται από το κράτος 
μέλος ως συστήματα που τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης για 
τη λειτουργία των εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

8.2.3.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής θα διαμορφωθούν με βάσει τις παρακάτω προτεραιότητες:

1. Δικαιούχοι που υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης για παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών ΠΟΠ ή 
ΠΓΕ προϊόντων.

2. Δικαιούχοι που υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας σε μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 τα οποία 
αφορούν επενδυτικές δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα (σχέδια βελτίωσης) ή 
δραστηριότητες στον τομέα της μεταποίησης ή συμμετοχή στο μέτρο των νέων αγροτών.

3. Δικαιούχοι νέοι σε ηλικία (μικρότεροι των 40 ετών).

4. Δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

5. Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή μεμονωμένοι αγρότες που συμμετέχουν σε ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών.

8.2.3.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Το ανώτατο ετήσιο ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 3000 € ανά γεωργική εκμετάλλευση. Η ένταση 
ενίσχυσης ορίζεται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανά σύστημα 
ποιότητας θα καθοριστεί βάσει μελέτης.
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8.2.3.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.3.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.3.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.3.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.3.3.1.11. Information specific to the operation

Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for agricultural products, cotton 
or foodstuffs recognized at national level and confirmation that these quality schemes are fulfilling the 4 
specific criteria of Article 16(1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by Member State as 
meeting the Union best practice guidelines

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.3.3.2. 3.2 Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από 
ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά

Sub-measure: 

• 3.2 - Support for information and promotion activities implemented by groups of producers in the 
internal market

8.2.3.3.2.1. Description of the type of operation

Στο πλαίσιο του υπομέτρου παρέχεται ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης, όσον 
αφορά προϊόντα καλυπτόμενα από τα συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Το 
μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται 
από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα καλυπτόμενα από ενωσιακά 
ή εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει 
να επιστήσουν την προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα πλεονεκτήματα των εν λόγω προϊόντων, 
ιδιαιτέρως την ποιότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την αυθεντικότητα, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του 
περιβάλλοντος που συνδέονται με το σύστημα ποιότητας, και μπορεί να περιλαμβάνουν τη διάδοση των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για τα προϊόντα αυτά.

8.2.3.3.2.2. Type of support

Η ενίσχυση καλύπτει δαπάνες που προκύπτουν από δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που 
πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα 
καλυπτόμενα από σύστημα ποιότητας που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.

Στο πλαίσιο του μέτρου δεν παρέχεται ενίσχυση για δαπάνες πληροφόρησης και προώθησης που 
αφορούν εθελοντικά συστήματα ποιότητας.

8.2.3.3.2.3. Links to other legislation

• Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου.

• Κανονισμός (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ 
των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες.

8.2.3.3.2.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι «ομάδες παραγωγών». Οι «ομάδες παραγωγών» μπορεί να είναι ομάδες παραγωγών, 



214

οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή άλλου νομικού τύπου οντότητες.

8.2.3.3.2.5. Eligible costs

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν ενδεικτικά στα κάτωθι:

α) Εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών

β) Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών ανά 
προϊόν

γ) Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις

δ) Οργάνωση επισκέψεων στις μονάδες παραγωγής

ε) Μελέτες αγοράς

8.2.3.3.2.6. Eligibility conditions

1. Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που είναι επιλέξιμες για στήριξη είναι εκείνες που 
προορίζονται να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράζουν γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα 
καλυπτόμενα από σύστημα ποιότητας που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.

2. Μόνο οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης στην εσωτερική αγορά είναι επιλέξιμες για 
στήριξη.

3. Οι δραστηριότητες αυτές δεν πρέπει να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράσουν ένα προϊόν 
λόγω της ιδιαίτερης προέλευσής του, με εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτονται από τις εθνικές ή 
ενωσιακές γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης και κρασιά ποιότητας ή προστατευόμενα 
αλκοολούχα ποτά που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές. Η προέλευση ενός προϊόντος μπορεί, 
εντούτοις, να αναφέρεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά στην προέλευση είναι δευτερεύουσα ως 
προς το κύριο μήνυμα.

4. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση των εμπορικών σημάτων δεν είναι επιλέξιμες για 
στήριξη. Παρ 'όλα αυτά, τα εμπορικά σήματα των προϊόντων ενδέχεται να είναι ορατά κατά τη διάρκεια 
εκδηλώσεων και σε υλικό ενημέρωσης και προώθησης που παρέχεται, υπό την αίρεση ότι η αναφορά 
των εμπορικών σημάτων των προϊόντων είναι υποδεέστερη σε σχέση με το βασικό μήνυμα.

5. Όσον αφορά τις δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης  θα πρέπει να γίνεται πάντα σαφής 
αναφορά στις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών και τον κίνδυνο της κατάχρησης οινοπνεύματος.

6. Από το παρόν υπομέτρο εξαιρείται ο τομέας του οίνου.
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8.2.3.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής θα διαμορφωθούν με βάση τις παρακάτω προτεραιότητες:

1. Δικαιούχοι που υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης 
πιστοποιημένων βιολογικών ΠΟΠ ή ΠΓΕ προϊόντων.

2. Δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

8.2.3.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Το ανώτατο ποσό στήριξης ανέρχεται σε ποσοστό 70% του επιλέξιμου κόστους της δράσης.

8.2.3.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.3.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.3.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.3.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.3.3.2.11. Information specific to the operation

Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for agricultural products, cotton 
or foodstuffs recognized at national level and confirmation that these quality schemes are fulfilling the 4 
specific criteria of Article 16(1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by Member State as 
meeting the Union best practice guidelines

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.3.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την εφαρμογή του μέτρου αφορούν στην αξιολόγηση και επιλογή των 
δικαιούχων, στα συστήματα πληροφορικής για την παρακολούθηση του μέτρου και στη διαδικασία 
εξέτασης των αιτήσεων πληρωμής. Δεδομένου ότι το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για τη συμμετοχή των 
δικαιούχων σε κάθε σύστημα ποιότητας θα καθοριστεί βάσει μελέτης, ο κίνδυνος κατά την εφαρμογή 
του μέτρου αφορά κυρίως στην αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και στον διοικητικό έλεγχο της 
κανονικότητας και νομιμότητας των αιτήσεων πληρωμής.

8.2.3.4.2. Mitigating actions

 Για τον μετριασμό των κινδύνων προβλέπονται ανά κίνδυνο οι ακόλουθες δράσεις:

1. Αξιολόγηση και επιλογή των δικαιούχων: Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας των 
δικαιούχων θα γίνει ηλεκτρονικά και παράλληλα οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα έχουν την 
υποχρέωση να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον φορέα υποδοχής των αιτήσεων. 
Οι αιτήσεις ένταξης θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας και αξιολόγησης και 
σύμφωνα με τα επίσημα παραστατικά που θα συνοδεύουν την αίτηση ή τα στοιχεία που μπορεί 
να αναζητήσει ο φορέας υποδοχής των φακέλων υποψηφιότητας. Διασταυρωτικοί έλεγχοι θα 
πραγματοποιούνται όπου κρίνεται απαραίτητο. Ψευδή στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης 
ενίσχυσης συνεπάγονται τον αυτόματο αποκλεισμό του δικαιούχου.

2. Παρακολούθηση του μέτρου μέσω του πληροφοριακού συστήματος: Το σύνολο των 
πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, την αξιολόγηση 
και ένταξη του έργου στο πρόγραμμα, τροποποιήσεις του έργου, τα αιτήματα πληρωμών και τις 
εκκαθαρίσεις αυτών, καθώς και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα 
καταγράφονται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. 

3. Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων πληρωμής: Κατά τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων 
πληρωμής θα ελέγχονται τα παραστατικά εξόφλησης της δαπάνης του δικαιούχου ως προς τον 
τρόπο και τον χρόνο εξόφλησης, καθώς και η πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου που 
ανταποκρίνεται στα εν λόγω παραστατικά. Διασταυρωτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται όπου 
κρίνεται απαραίτητο αλλά και ειδικότερα σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις  οργανώσεων 
παραγωγών που ενισχύονται από τον 1ο πυλώνα.

4. Παράλληλα, ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων αλλά και εκ των υστέρων 
ελέγχων θα πραγματοποιήσει το απαιτούμενο ποσοστό ελέγχων βάσει δείγματος.
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8.2.3.4.3. Overall assessment of the measure

Η ορθή εφαρμογή του μέτρου διασφαλίζεται μέσω της επιλογής των δικαιούχων βάσει των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία εναρμονίζονται με τις ανάγκες της χώρας όπως αυτές 
αποτυπώνονται στην SWOT ανάλυση.

Επειδή αντίστοιχο μέτρο έχει εφαρμοστεί στη χώρα και κατά την περίοδο 2007-2013 (μέτρα 132-133), 
υπάρχει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στην οποία θα στηριχθούμε. Επιπροσθέτως, ο 
εμπλουτισμός  του μέτρου αναφορικά με το είδος των συστημάτων ποιότητας αλλά και των επιλέξιμων 
προϊόντων, διευρύνει τις δυνατότητες εισόδου δικαιούχων στο μέτρο και το καθιστά λειτουργικότερο και 
αποτελεσματικότερο.

8.2.3.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Σχετικά με το πρώτο υπομέτρο  ο υπολογισμός του ανώτατου ποσού στήριξης ανά είδος επιλέξιμου 
συστήματος και ανά προϊόν / ομάδα προϊόντων  θα βασιστεί σε μεθοδολογία που θα προκύπτει από 
σχετική μελέτη. Η μεθοδολογία και το ανώτατο ύψος των επιλέξιμων δαπανών, κατά περίπτωση, θα 
ενσωματωθούν στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που θα αφορά την υλοποίηση του εν λόγω μέτρου. Οι 
πληρωμές θα πραγματοποιούνται βάσει της προσκόμισης των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από 
τους πιστοποιητικούς φορείς.

8.2.3.6. Information specific to the measure

Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for agricultural products, cotton 
or foodstuffs recognized at national level and confirmation that these quality schemes are fulfilling the 4 
specific criteria of Article 16(1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος μέτρου παρέχεται στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα 
ποιότητας για τα παρακάτω:

• Πρότυπα της σειράς AGRO 2 (Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή)

• Πρότυπα της σειράς AGRO 3 (Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του χοιρινού κρέατος)

• Πρότυπο AGRO 7 (Προϊόντα από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες 
ζωοτροφές)

• Προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή  προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.  

• Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες 
προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ.

• Προϊόντα που φέρουν την ένδειξη  «προϊόν ορεινής παραγωγής» και «προϊόντα νησιωτικής 
γεωργίας»

• Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά.
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• Αλκοολούχα ποτά που φέρουν γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 110/2008.

• Αρωματισμένοι οίνοι που φέρουν γεωγραφική ονομασία σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 1601/91 
Παράρτημα ΙΙ .

• Κρέας πουλερικών και τα αυγά ορνίθων, βάσει των Καν. (ΕΚ) 543/2008και Καν. (ΕΚ) 589/2008.

• Βόειο κρέας σύμφωνα με την Υ.Α. 290788/15.04.08  (ΦΕΚ 712/Β΄/23.04.08).

Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by Member State as 
meeting the Union best practice guidelines

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος μέτρου παρέχεται στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα 
ποιότητας για εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων τα οποία αναγνωρίζονται από 
το κράτος μέλος ως συστήματα που τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της 
Ένωσης για τη λειτουργία των εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και 
τρόφιμα (ΕΕ C 341 της 16.12.2010, σ. 5).

8.2.3.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Το μέτρο μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μέτρα του ΠΑΑ το μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» και το μέτρο 
1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης». Συγκεκριμένα, μέσω του μέτρου «Συστήματα 
ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» ένας νεοεισερχόμενος γεωργός σε σύστημα βιολογικής 
γεωργίας μπορεί να ενισχυθεί για επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές περιγράφονται στο υπομέτρο 3.1 και 
ταυτόχρονα μέσω του μέτρου «Βιολογική Γεωργία» μπορεί να καλύψει το διαφυγόν εισόδημα, το κόστος 
των συναλλαγών και γενικότερα οποιοδήποτε κόστος είναι επιλέξιμο στο μέτρο 11 αλλά δεν αποτελεί 
επιλέξιμη δαπάνη για το υπομέτρο 3.1. Το μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» 
καλύπτει α) την επαγγελματική κατάρτιση και τις δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, β) τις δράσεις 
επίδειξης και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε εξειδικευμένα μαθήματα, 
εργαστήρια και της καθοδήγησης στον τομέα των καθεστώτων ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και 
τα τρόφιμα. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης», ο 
αποδέκτης της χρηματοδότησης είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών και όχι εκείνος που εκπαιδεύεται.
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8.2.4. M04 - Investments in physical assets (art 17)

8.2.4.1. Legal basis

Άρθρο 17, 45 & 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο 13 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού

Άρθρο και σημείο 8.2.(ε).4  (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, της εκτελεστικής πράξης.

8.2.4.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Το μέτρο παρέχει στήριξη για επενδύσεις προκειμένου να:

• βελτιωθούν οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
των αγροτικών επιχειρήσεων

• βελτιωθεί η αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, 
περιλαμβανομένης της δημιουργίας μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων μεταποίησης και εμπορίας 
στα πλαίσια των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών

• παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για την ανάπτυξη της γεωργίας και της δασοπονίας

• στηριχθούν μη κερδοφόρες επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών 
στόχων

Η ελληνική γεωργία το 2011 συμμετείχε στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) με ποσοστό 2,9% 
και στην απασχόληση με ποσοστό 10,4%. Εντός του τομέα διαπιστώνονται χρόνιες ανισότητες μεταξύ 
ζωικής και φυτικής παραγωγής, αφού η πρώτη συμμετέχει στη διαμόρφωση της αξίας της αγροτικής 
παραγωγής με ποσοστό που κυμαίνεται στο 30% έναντι του 45% της ΕΕ-27. Η φυτική παραγωγή 
βασίζεται κυρίως στα οπωροκηπευτικά, ενώ παρουσιάζει έντονη ελλειμματικότητα στην παραγωγή 
ζωοτροφών, γεγονός που μειώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρόλη τη βελτίωση που παρουσίασαν τα προηγούμενα χρόνια 
εξακολουθούν να υστερούν σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με εκείνες της ΕΕ-27, αφού το μέσο φυσικό 
μέγεθος είναι 4,8 εκτάρια έναντι 14,3 εκταρίων στην ΕΕ-27, και το οικονομικό μέγεθος 9.266,8 € έναντι 
25.450,2 €. Παράλληλα το υψηλό κόστος παραγωγής που χαρακτηρίζει την ελληνική γεωργία σε 
συνδυασμό με την οικονομική κρίση ενίσχυσε την τάση αποεπένδυσης αφού ο δείκτης σχηματισμού 
ακαθάριστου κεφαλαίου μειώθηκε κατά 6% μεταξύ των ετών 2007 και 2011, με αποτέλεσμα να 
κυμαίνεται στο 24% όταν ο αντίστοιχος της ΕΕ-27 είναι 32,5%.

Η στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι στρατηγικής σημασίας για την ελληνική 
γεωργία σε μια προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητάς της. Σε αυτό συμβάλλει η υλοποίηση 
δαπανών εκσυγχρονισμού και εφαρμογής καινοτόμων διεργασιών, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, 
μέσω της στήριξης συλλογικών επενδύσεων, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και 
η ορθολογικότερη και αποδοτικότερη χρήση τόσο των εισροών (νερό, ενέργεια, έδαφος,  κ.λπ.) όσο και 
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των εκροών της εκμετάλλευσης (απόβλητα, υποπροϊόντα, κ.λπ.).

Η μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους κλάδους του 
δευτερογενή τομέα αφού καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη διαμόρφωση της ΑΠΑ της ελληνικής 
οικονομίας, με ποσοστό 20,4%. Ο κλάδος της μεταποίησης παρουσιάζει έντονη παραλλακτικότητα σε 
ότι αφορά τον αριθμό και τον όγκο παραγωγής, το τεχνολογικό επίπεδο και το επίπεδο καινοτομίας και 
συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές. Δίνει προστιθέμενη αξία στο γεωργικό 
προϊόν καθιστώντας το πιο ελκυστικό στον καταναλωτή και δημιουργεί νέες ευκαιρίες και δυνατότητες 
ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Παρά την αυξημένη συμβολή στην ελληνική οικονομία ο τομέας αυτός παρουσιάζει σχετικά χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα. Γεγονός που οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, 
στη χαμηλή, εν γένει, προστιθέμενη αξία του προϊόντος (συσκευασία, τυποποίηση) και στην αδυναμία 
διείσδυσής του στις αγορές. Συνεπώς, παρουσιάζονται σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης εάν υπάρξει 
αξιοποίηση της ποιοτικής πρώτης ύλης για την παραγωγή ελληνικών πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας (τόσο παραδοσιακών όσο και καινοτόμων) και παράλληλα στροφή σε νέες αγορές.

Προκειμένου να αμβλυνθούν τα ανωτέρω μειονεκτήματα παρέχεται στήριξη σε επενδύσεις, κυρίως πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας του 
παραγόμενου προϊόντος, τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος με την ενσωμάτωση  
καινοτομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Αναλυτικότερα 
η συνεισφορά του μέτρου στις περιοχές εστίασης παρουσιάζεται στο συνημμένο πίνακα.

Η ανταγωνιστικότητα του αγρο-διατροφικού συστήματος και κυρίως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
δεν είναι ανεξάρτητη ενός κατάλληλου δικτύου υποδομών, προκειμένου αυτό να συμβάλλει στην 
προσβασιμότητα, στη βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων, τόσο σε οικονομικούς όσο και σε 
περιβαλλοντικούς όρους, να αμβλύνει το διαρθρωτικό πρόβλημα του αγροτικού κλήρου και να 
δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να ευνοεί την ανάπτυξη των παραγωγικών διαδικασιών του αγρο-
διατροφικού συστήματος. Επιπλέον, η δημιουργία δασικού οδικού δικτύου εντός των δημοσίων ή μη 
δασών αποτελεί τη βάση για την ορθολογικότερη διαχείριση και την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευσή 
τους.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και οι αγροτικές επιχειρήσεις, καλούνται να συμβάλουν στην 
αειφορία του περιβάλλοντος και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν ανάλογες δράσεις κρίνεται απαραίτητη η στήριξη μη παραγωγικών επενδύσεων που 
συμβάλουν πρωτίστως στην προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού 
τοπίου. Οι μη παραγωγικές επενδύσεις συμβάλλουν στην ανάδειξη του ρόλου των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Το παρόν Μέτρο περιλαμβάνει τα κάτωθι υπομέτρα και δράσεις που αφορούν στη στήριξη για:

α) Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

β) Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων,

γ) Επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της 
γεωργίας και της δασοπονίας

δ) Μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών 
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και κλιματικών στόχων

Το μέτρο με τα υπομέτρα και τις δράσεις του συμβάλλει κυρίως στις ακόλουθες προτεραιότητες της 
Ένωσης και περιοχές εστίασης (focus  area):

Το Μέτρο 4 θα εφαρμοστεί με παρεμβάσεις συμπληρωματικές σε κεντρικό αλλά και σε περιφερειακό 
επίπεδο, βάσει των εκχωρήσεων της διαχείρισης συγκεκριμένων υπομέτρων και δράσεων σε 
περιφερειακό επίπεδο, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στα υπομέτρα. 
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Συνεισφορά μέτρου 4 στις περιοχές εστίασης
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8.2.4.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.4.3.1. 4.1 Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.4.3.1.1. Description of the type of operation

Για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά και την εξωστρέφειά τους, οι ελληνικές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις θα πρέπει, να υλοποιήσουν επενδύσεις, πολλές φορές σημαντικού προϋπολογισμού, 
ώστε να εκσυγχρονιστούν και να είναι ικανές να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς. Η 
μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα επιτευχθεί, κυρίως μέσω της 
ενσωμάτωσης καινοτόμων λύσεων, τόσο σε επενδυτικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο.

Η στήριξη των εκμεταλλεύσεων που στρέφονται προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα θα διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς, θα εξασφαλίσει στους αγρότες ικανοποιητικό εισόδημα και 
θα διατηρήσει στις αγροτικές περιοχές πολύτιμες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η επεξεργασία ή/και 
τυποποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων, εντός της εκμετάλλευσης, θα συμβάλει στη βελτίωση 
της οικονομικής αποδοτικότητας της. Παράλληλα επενδύσεις για τη διαχείριση του εδάφους, των 
υδάτων, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων καθώς και για την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας ή την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συμβάλλουν στη βελτίωση του 
περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την άμβλυνση των επιπτώσεων στην 
κλιματική αλλαγή.

Η αναδιάρθρωση εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής σε μεικτές, για παράδειγμα με επέκταση σε 
παραγωγή ζωοτροφών για ίδια κατανάλωση, θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότερη παραγωγή ζωικών 
προϊόντων καθώς οι ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Επιπλέον, η αναδιάρθρωση δύναται να αφορά σε εκμεταλλεύσεις που είτε χρειάζονται στήριξη για να 
ξεπεράσουν τις προκλήσεις της διαρθρωτικής προσαρμογής (εξαιτίας ΚΟΑ και Πυλώνα Ι) και να γίνουν 
οικονομικά βιώσιμες σε μακροπρόθεσμη βάση, είτε αναδιαρθρώνονται προκειμένου να προσαρμοστούν 
στην κλιματική αλλαγή.

Οι παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν με πρωτοβουλία των περιφερειών (βάσει της εκχώρησης) αφορούν 
σε  τομείς, οι οποίοι έχουν προκριθεί από τις Μελέτες Έξυπνης Εξειδίκευσης κάθε Περιφέρειας (RIS3). 
Οι παρεμβάσεις αυτές δύναται να συνδυαστούν με δράσεις από το Υπομέτρο 4.2 και το Υπομέτρο 6.1 σε 
ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των συγκεκριμένων 
επενδύσεων έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες περιφερειακές ανάγκες.
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8.2.4.3.1.2. Type of support

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών.

Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί με  χρηματοδοτικά εργαλεία.

Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013.   

8.2.4.3.1.3. Links to other legislation

Το μέτρο υπόκειται σε κάθε σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, κυρίως:

1. Ενωσιακή νομοθεσία

Καν. (ΕΕ) 1303/2013 κυρίως τα άρθρα 64, 65, 69 και 71

Καν. (ΕΕ) 1307/2013

2. Εθνική νομοθεσία

Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» στον οποίο ορίζεται η έννοια του 
«Επαγγελματία Αγρότη», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,

Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες 
ρυθμίσεις», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

8.2.4.3.1.4. Beneficiaries

Γεωργοί ή ομάδες γεωργών (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα)

8.2.4.3.1.5. Eligible costs

Ενισχύονται δαπάνες οι οποίες είναι σύμφωνες με το άρθρο 45 του καν. 1305/2013, σχετίζονται άμεσα 
με το στόχο της επένδυσης και η επιλεξιμότητα και διάρκειά τους υπόκειται στο άρθρο 65 του καν. 
1303/2013.

• Κατασκευή, αγορά ή εκσυγχρονισμός ακινήτων. Αγορά σύγχρονων καινούργιων μηχανημάτων 
και εξοπλισμού, , με έμφαση σε εξοπλισμό που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

• Αγοράς μελισσοσμηνών.

• Γενικές δαπάνες που συνδέονται με τις ανωτέρω επενδύσεις, π.χ. αμοιβές σε αρχιτέκτονες, 
μηχανικούς, μελέτες σκοπιμότητας, απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών 
εκμετάλλευσης καθώς και αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική 
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βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

• Άυλες επενδύσεις όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά 
σήματα ή διαδικασίες.

Ειδικά για επενδύσεις άρδευσης πρέπει να πληρούνται οι γενικοί όροι επιλεξιμότητας του άρθρου 46 
του Καν. (ΕΕ) 1305/2013

8.2.4.3.1.6. Eligibility conditions

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, να:

α) πληρούν τα Ενωσιακά πρότυπα

β) έχουν ένα ελάχιστο μέγεθος, όμοιο με εκείνο που προσδιορίζεται στις μικρές εκμεταλλεύσεις της 
παραγράφου 1 γ) του άρθρου 19.

γ) ανήκουν: i) σε Επαγγελματίες Αγρότες εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, ii) σε Νέους Γεωργούς κατά την έννοια του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, iii) σε 
νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου. Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη 
μπορεί να παρέχεται και σε νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του εμπορικού δικαίου ή 
σε Ομάδες Παραγωγών.

δ) επιτυγχάνουν το ελάχιστο κατώφλι βαθμολογίας, όπως θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό 
κανονιστικό πλαίσιο.  

ε) η ενίσχυση για επενδύσεις σχετικά με την επεξεργασία ή/και τυποποίηση ή/και εμπορία γεωργικών 
προϊόντων εντός της εκμετάλλευσης, αφορά σε εκμεταλλεύσεις που επεξεργάζονται ή/και τυποποιούν 
ή/και εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα που παράγονται, κατά τουλάχιστον 50%, εντός της 
εκμετάλλευσης.

Ειδικά για τις παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με την εκχώρηση στις περιφέρειες, θα πρέπει 
αυτές να αφορούν σε τομείς που έχουν προκριθεί από τη μελέτη RIS3 κάθε Περιφέρειας. 

8.2.4.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής είναι:

• η παραγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στρατηγική του ΠΑΑ 
(ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, πιστοποιημένα, κτηνοτροφικά προϊόντα)

• η εξωστρέφεια της εκμετάλλευσης  

• η εξοικονόμηση πόρων (υδάτων, λιπασμάτων), ενέργειας  

• η παρουσία υφιστάμενης σχετικής γνώσης και δεξιοτήτων των εν δυνάμει δικαιούχων

• η συλλογικότητα των επενδύσεων, ως αποτέλεσμα οριζόντιων συνεργασιών, με στόχο τη μείωση 
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του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας

• η υποβολή ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου, από τον εν δυνάμει δικαιούχο

• η υλοποίηση σε μειονεκτικές και απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές Natura

Οι ανωτέρω αρχές κριτηρίων επιλογής δεν εφαρμόζονται σε μικρές επενδυτικές προτάσεις 
εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως αυτές θα 
οριστούν και οι οποίες αξιολογούνται, λόγω αναλογικότητας του μεγέθους της πράξης, με ταχύτερη 
διαδικασία επιλογής. 

8.2.4.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Η ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά στήριξης που περιγράφονται στο 
Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1305/2013 (17 παρ. 3).

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη 
συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90% στις κάτωθι περιπτώσεις:

- νέοι γεωργοί, υπό την έννοια ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί και δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα 
κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης·

- συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα έργα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με 
συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών,

- περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα,

- πράξεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ,

- επενδύσεις που συνδέονται με πράξεις δυνάμει των άρθρων 28 και 29

8.2.4.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of collective investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of integrated projects

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.2. 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του  Παραρτήματος Ι (γεωργικό 
προϊόν)

Sub-measure: 

• 4.2 - support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural products

8.2.4.3.2.1. Description of the type of operation

Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς στη χώρα μας Παρόλα αυτά 
παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, που οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής 
και διάθεσης των προϊόντων, στη χαμηλή, εν γένει, προστιθέμενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα, 
συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναμία διείσδυσής του στις ξένες αγορές.

Ο μεταποιητικός τομέας των αγροτικών προϊόντων εμφανίζει μια έντονη διαφοροποίηση σε ότι αφορά 
τον αριθμό και το μέγεθος παραγωγής μεταξύ των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και 
μεταξύ των τομέων εντός αυτού. Οι επιχειρήσεις αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο 
καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, 
στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής.

Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα 
πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και μικρο-μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, 
εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου. Με το παρόν μέτρο επιδιωκεται κυρίως  η ενσωμάτωση 
διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το 
περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύουν τη βιοποικιλότητα 
ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η δημιουργία θέσεων εργασίας, η βελτίωση ποιότητας ζωής, η 
προστασία της ανθρώπινης υγείας. Το μέτρο γενικότερα συμβάλλει στην  κοινωνική σταθερότητας και 
στην οικονομική ανάπτυξη .

Η συνεισφορά του υπομέτρου και των δράσεών του στις προτεραιότητες και περιοχές εστίασης 
εμφανίζεται  στον πίνακα στην παράγραφο σχετικά με τη λογικής παρέμβασης του Μέτρου.

Όσον αφορά στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει 
περιφερειακή στόχευση σε προϊόντα και τοπικές ανάγκες που αναδεικνύονται από τις περιφερειακές 
μελέτες RIS3 για τον αγροδιατροφικό τομέα, σεβόμενοι τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του ΠΑΑ 
2014-2020. Οι επενδύσεις θα αφορούν κατά ανώτατο σε συνολικούς προϋπολογισμούς μέχρι 1 εκ. €. Η 
εξειδίκευση θα πραγματοποιηθεί στις πράξεις εκχώρησης.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων:

1. Κρέας (π.χ. σφαγεία βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και 
προϊόντων με βάση το κρέας κ.λπ.)

2. Γάλα (π.χ. επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη κ.λπ.)

3. Αυγά – Πουλερικά – Κουνέλια (π.χ. τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων, 
πτηνοσφαγεία κ.λπ.)

4. Διάφορα Ζώα (π.χ. Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια)
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5. Ζωοτροφές (π.χ. παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικοί χώροι κ.λπ.)

6. Δημητριακά (π.χ. παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

7. Ελαιούχα Προϊόντα (επενδυτικά σχέδια που αφορούν ελαιοτριβεία)

8. Οίνος

9. Οπωροκηπευτικά (π.χ εμπορία, κονσερβοποιεία, χυμοί φρούτων, αποξηραμένα φρούτα, 
συσκευασία και μεταποίηση λαχανικών, βιομηχανικής τομάτας, επιτραπέζιων ελιών κ.λπ.)

10. Άνθη (π.χ. τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

13. Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, 
μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες 
διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Περαιτέρω εξειδίκευση θα περιγραφεί στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

8.2.4.3.2.2. Type of support

Η στήριξη παρέχεται ως επιχορήγηση, ή συνδρομή χρηματοδοτικών μέσων ή συνδυασμού και των δύο, 
για υλικές ή άϋλες επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και 
αφορούν στη μεταποίηση ή/και εμπορία προϊόντων (πρώτη ύλη) που καλύπτονται από το παράρτημα Ι 
της συνθήκης (εξαιρουμένων των αλιευτικών)

Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί με  χρηματοδοτικά εργαλεία.

Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013.  

Το ανώτατο όριο του συνολικού ποσοστού επιχορήγησης, είναι σύμφωνα με το ποσοστό στήριξης που 
περιγράφεται παρακάτω.

8.2.4.3.2.3. Links to other legislation

Ακολουθείται η κοινοτική και εθνική νομοθεσία που είναι σε ισχύ σε κάθε τομέα και κατά περίπτωση 
(π.χ. προστασία περιβάλλοντος, συνθήκες υγιεινής, κ.λπ.

8.2.4.3.2.4. Beneficiaries

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις μέχρι συνολικού κόστους επένδυσης (προϋπολογισμού) 10 εκατ. 
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ΕΥΡΩ.

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους 
κατά την έννοια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2019/1993.

8.2.4.3.2.5. Eligible costs

Οι επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται βάσει του άρθρου 45 καν. 1305/2013 ως ακολούθως:

α) δαπάνες για την κατασκευή, την αγορά, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ή τη 
βελτίωση ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών,

β) στην αγορά ή στη χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού 
μέχρι το ποσό της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού,

γ) στις γενικές δαπάνες που έχουν σχέση με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όπως 
είναι:

• αμοιβές αρχιτεκτόνων

• αμοιβές μηχανικών

• αμοιβές συμβούλων

• αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι δαπάνες για μελέτες 
σκοπιμότητας θα είναι επιλέξιμες ακόμη κι όταν βάσει των αποτελεσμάτων τους δεν 
πραγματοποιείται καμία από τις δαπάνες που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) ανωτέρω

δ) στην απόκτηση ή στην ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην απόκτηση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων

Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

• οι δαπάνες για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αφορούν το περιθώριο κέρδους του 
εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων, τα γενικά έξοδα και τα ασφάλιστρα, πλην 
εκείνων που αναφέρονται στα σημεία α) έως δ),

• το κεφάλαιο κίνησης,

• οι δαπάνες που αφορούν επενδύσεις για τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ.

8.2.4.3.2.6. Eligibility conditions

Προκειμένου μπορούν τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια να ενταχθούν  στο συγκεκριμένο μέτρο θα 
πρέπει να συντρέχουν οι εξής όροι :
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• Πλήρωση των προϋποθέσεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας

• Να μην  έχουν ενισχυθεί ή δεν προβλέπεται να ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλου χρηματοδοτικού 
μέσου για τις ίδιες δαπάνες

• Να μην αφορούν επενδύσεις επιπέδου λιανικού εμπορίου

• Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συμπίπτει με την περίοδο επιλεξιμότητας του ΠΑΑ

• Είναι σύμφωνα με τις δράσεις όπως αυτές ορίζονται στον κάθε  τομέα

• Επενδύσεις που αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό, επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση να 
λειτουργούν τρία χρόνια πριν την υποβολή του προτεινόμενου σχεδίου ή  να αφορούν επενδυτικά 
σχέδια που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων

• Να μην αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

• Να μην αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός της 
Ε.Ε., εξαιρούνται οι περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται στις χώρες εντός Ε.Ε. και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή 
μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών

• Επενδύσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του δικαιούχου της ενίσχυσης αλλά και 
του προτεινόμενου σχεδίου

• Ειδικότερα στον τομέα των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών η πρώτη ύλη προέρχεται από 
καλλιεργούμενη έκταση.

8.2.4.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή παραγόμενων προϊόντων  με μεθόδους φιλικές προς το 
περιβάλλον

• Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή ή και προστασία της δημόσιας υγείας

• Βελτίωση υγιεινής και προστασία του καταναλωτή

• Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών

• Παραγόμενα προϊόντα με διέξοδο στην αγορά σε  κάθε επίπεδο

• Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς – καθετοποίηση της παραγωγής

• Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που περιέχονται στις μελέτες έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της 
κάθε Περιφέρειας, όπου για την πρώτη ύλη υπάρχει ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής 
σε επίπεδο Περιφέρειας

• Μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

8.2.4.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Σε περίπτωση που το παραγόμενο προϊόν είναι γεωργικό  η μέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:
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α)         το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους·

β)         το 50% των δαπανών της επιλέξιμης επένδυσης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και σε 
όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο 
του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο του 75% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27·

γ)         το 40% των δαπανών των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες.

Τα ποσοστά ενισχύσεων που αναφέρονται ανωτέρω μπορούν να αυξηθούν κατά 20%, υπό την 
προϋπόθεση ότι η μέγιστη συνολική ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών 
για δράσεις:

α)         που συνδέονται με συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών·

β)         που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΣΚ.

8.2.4.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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Definition of collective investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of integrated projects

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.3. 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του  Παραρτήματος Ι (μη 
γεωργικό προϊόν)

Sub-measure: 

• 4.2 - support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural products

8.2.4.3.3.1. Description of the type of operation

Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς στη χώρα μας Παρόλα αυτά 
παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, που οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής 
και διάθεσης των προϊόντων, στη χαμηλή, εν γένει, προστιθέμενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα, 
συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναμία διείσδυσής του στις ξένες αγορές.

Ο μεταποιητικός τομέας των αγροτικών προϊόντων εμφανίζει μια έντονη διαφοροποίηση σε ότι αφορά 
τον αριθμό και το μέγεθος παραγωγής μεταξύ των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και 
μεταξύ των τομέων εντός αυτού. Οι επιχειρήσεις αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο 
καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, 
στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής.

Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα 
πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και μικρο-μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, 
εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου. Με το παρόν μέτρο επιδιωκεται κυρίως  η ενσωμάτωση 
διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το 
περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύουν τη βιοποικιλότητα 
ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η δημιουργία θέσεων εργασίας, η βελτίωση ποιότητας ζωής, η 
προστασία της ανθρώπινης υγείας. Το μέτρο γενικότερα συμβάλλει στην  κοινωνική σταθερότητας και 
στην οικονομική ανάπτυξη .

Η συνεισφορά του υπομέτρου και των δράσεών του στις προτεραιότητες και περιοχές εστίασης 
εμφανίζεται  στον πίνακα στην παράγραφο σχετικά με τη λογικής παρέμβασης του Μέτρου.

Όσον αφορά στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει 
περιφερειακή στόχευση σε προϊόντα και τοπικές ανάγκες που αναδεικνύονται από τις περιφερειακές 
μελέτες RIS3 για τον αγροδιατροφικό τομέα, σεβόμενοι τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του ΠΑΑ 
2014-2020. Οι επενδύσεις θα αφορούν κατά ανώτατο σε συνολικούς προϋπολογισμούς μέχρι 1 εκ. €. Η 
εξειδίκευση θα πραγματοποιηθεί στις πράξεις εκχώρησης.

Ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι τομείς, στους οποίους η μεταποίηση σε μη γεωργικό προϊόν 
πραγματοποιείται σε γραμμές παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πρώτη μεταποίηση του 
γεωργικού προϊόντος, όπως:

• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος μόνο σε πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις

• Ζυθοποιία (παραγωγή μπύρας)

• Επεξεργασία λοιπών προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, κερί, βασιλικός πολτός)
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• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

• Μονάδες πυρηνελαιουργείων

• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης 
(απόσταγμα οίνου και απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής)

• Μονάδες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και 
διατροφής

• Μονάδες παραγωγής, εμπορίας & συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών (Λιπάσματα, 
εδαφοβελτιωτικά, Υποστρώματα, Ειδικά προϊόντα βοηθητικά της ανάπτυξης των φυτών)

• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.

 

Συνοπτικά οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, 
επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, 
μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Περαιτέρω εξειδίκευση θα περιγραφεί στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

8.2.4.3.3.2. Type of support

Η στήριξη παρέχεται ως επιχορήγηση, ή συνδρομή χρηματοδοτικών μέσων ή συνδυασμού και των δύο, 
για υλικές ή άϋλες επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και 
αφορούν, στην μεταποίηση ή/και εμπορία προϊόντων που δεν καλύπτονται από το παράρτημα Ι της 
συνθήκης.

Το ανώτατο όριο του συνολικού ποσοστού επιχορήγησης, είναι σύμφωνα με το ποσοστό στήριξης που 
περιγράφεται παρακάτω.

8.2.4.3.3.3. Links to other legislation

Ακολουθείται η κοινοτική και εθνική νομοθεσία που είναι σε ισχύ σε κάθε τομέα και κατά περίπτωση 
(π.χ. προστασία περιβάλλοντος, συνθήκες υγιεινής, κ.λπ.

8.2.4.3.3.4. Beneficiaries

Πολύ μικρές, μικρές , μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις μέχρι προϋπολογισμού 10 εκατ. ΕΥΡΩ (Συνολικό Κόστος).

Ειδικότερα για τον τομέα του καπνού δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους 
κατά την έννοια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2019/1993, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό 
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στήριξης.

8.2.4.3.3.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις καλύπτουν τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες για:

α) την κατασκευή, απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ή βελτίωση 
ακινήτων, ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με τη γη είναι επιλέξιμες μόνο στον βαθμό που δεν 
υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της σχετικής πράξης·

β) την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς μηχανημάτων και εξοπλισμού, μέχρι το 
ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού·

γ) γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όπως αμοιβές 
αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για παροχή συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικής 
και οικονομικής βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας· οι δαπάνες για 
μελέτες σκοπιμότητας εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες, ακόμη και όταν, με βάση τα αποτελέσματά 
τους, δεν πραγματοποιείται καμία δαπάνη βάσει των στοιχείων α) και β)·

δ) απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και απόκτηση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων.

 

Άλλες δαπάνες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 7 στοιχεία α) και β) οι οποίες 
αφορούν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, έξοδα 
αναχρηματοδότησης τόκων, γενικά έξοδα και ασφάλιστρα δεν θεωρούνται επιλέξιμες.

Το κεφάλαιο κίνησης δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

8.2.4.3.3.6. Eligibility conditions

Προκειμένου μπορούν τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια να ενταχθούν  στο συγκεκριμένο μέτρο θα 
πρέπει να συντρέχουν οι εξής όροι :

• Επενδύσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του δικαιούχου της ενίσχυσης αλλά και 
του προτεινόμενου σχεδίου

• Πλήρωση των προϋποθέσεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας

• Να μην  έχουν ενισχυθεί ή δεν προβλέπεται να ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλου χρηματοδοτικού 
μέσου για τις ίδιες δαπάνες

• Να μην αφορούν επενδύσεις επιπέδου λιανικού εμπορίου

• Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συμπίπτει με την περίοδο επιλεξιμότητας του ΠΑΑ

• Είναι σύμφωνα με τις δράσεις όπως αυτές ορίζονται στον κάθε  τομέα
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• Επενδύσεις που αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό, επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση να 
λειτουργούν τρία χρόνια πριν την υποβολή του προτεινόμενου σχεδίου ή  να αφορούν επενδυτικά 
σχέδια που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων συγχρηματοδοτούμενων και 
άλλων προγραμμάτων

• Να μην αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

• Να μην αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός της 
Ε.Ε., εξαιρούνται οι περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται σε χώρες εντός Ε.Ε. και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή 
μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών.

8.2.4.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

 Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή παραγόμενων προϊόντων  με μεθόδους φιλικές προς το 
περιβάλλον

- Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
ή και προστασία της δημόσιας υγείας

- Βελτίωση υγιεινής και προστασία του καταναλωτή

- Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών

- Παραγόμενα προϊόντα με διέξοδο στην αγορά σε  κάθε επίπεδο

- Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς – καθετοποίηση της παραγωγής

- Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που περιέχονται στις μελέτες έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της κάθε 
Περιφέρειας όπου για την πρώτη ύλη υπάρχει ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής σε επίπεδο 
Περιφέρειας

8.2.4.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:

σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες:

i. 60 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις σε περιοχές με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
μικρότερο ή ίσο του 45 % του μέσου όρου της ΕΕ-27·

ii. 45 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις σε περιοχές με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
μεταξύ, ή ίσο με, 45 % και 60 % του μέσου όρου της ΕΕ-27·

iii. 35 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις σε περιοχές με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
υψηλότερο του 60 % του μέσου όρου της ΕΕ-27·
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Στις υπόλοιπες περιοχές:

i. 25 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις σε αραιοκατοικημένες περιοχές και σε 
περιφέρειες NUTS 3 ή τμήματα των περιφερειών NUTS 3 που έχουν χερσαία σύνορα με χώρα 
εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών·

ii. 20 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις σε μη προκαθορισμένες περιοχές «γ»

iii. στις πρώην περιοχές «α», η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 5 ποσοστιαίες 
μονάδες την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2017·

iv. 10 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις σε άλλες περιφέρειες.

8.2.4.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.3.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of collective investments
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of integrated projects

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.4. 4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.4.3.4.1. Description of the type of operation

Η δράση αφορά στη δημιουργία ή/και στη βελτίωση υποδομών στον τομέα εδαφικών και υδατικών 
πόρων, με βασικό στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία (ΠΕ 5α) 
αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΠΕ 2α).

Στις υποδομές αυτές συγκαταλέγονται ενδεικτικά:

• Μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων ταμίευσης νερού με την αξιοποίηση χειμερινών 
απορροών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές)

• Νέα οργανωμένα αρδευτικά δίκτυα

• Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων

• Εγκατάσταση υδρομετρητών

• Μελέτες ή υπηρεσίες ή κατασκευές έργων παρακολούθησης της συμπεριφοράς ταμιευτήρων, 
παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας των έργων αυτών και έλεγχος από κεντρική βάση

• Μελέτη ή/και κατασκευή έργων υδροληψίας (φράγματα εκτροπής, ανάσχεσης, αναρρύθμισης 
πηγών, υδρομάστευσης κ.α.)

• Μελέτες ή/και κατασκευές έργων τεχνητού εμπλουτισμού

• Υδρογεωλογικές μελέτες/ή και έργα αξιοποίησης υπογείων υδάτων (γεωτρήσεις, φρέατα)

• Κατασκευή αντλιοστασίων, δεξαμενών αναρρύθμισης και ημερήσιας εξίσωσης

• Μελέτες ή υπηρεσίες σχετικά με την καταγραφή και παρακολούθηση των εδαφικών πόρων

• Μελέτες, υπηρεσίες (δίκτυα υδρομετεωρολογικών σταθμών και δίκτυα παρακολούθησης 
ποσότητας-ποιότητας υδάτων) και έργα για τη ποσοτική και ποιοτική (υφαλμύρινση-ρύπανση) 
παρακολούθηση υπογείων και επιφανειακών υδάτων αρδευτικής χρήσης.

Η διαχείριση των έργων μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. ε γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, όπως αναφέρεται 
και στο εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.

8.2.4.3.4.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου.
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8.2.4.3.4.3. Links to other legislation

• Οδηγία για τα νερά 2000/60/ΕΚ

• Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

• Εθνική νομοθεσία: ν.3316/2005 για μελέτες, ν.3669/2008για κατασκευή δημόσιων έργων, 
ΠΔ60/2007 για παροχή υπηρεσιών

• Στρατηγική για το έδαφος: COM2006/231

• Πρόταση Οδηγίας για το έδαφος: COM2006/232

8.2.4.3.4.4. Beneficiaries

Δικαιούχος είναι δημόσιος φορέας που έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής των πράξεων.

8.2.4.3.4.5. Eligible costs

Δαπάνες που αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών που 
απαιτούνται πχ. απαλλοτριώσεις, υποχρεωτικός αναδασμός, αποζημιώσεις, Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας (ΟΚΩ), κ.λπ.) του έργου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, την απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού 
σχετικού με υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Ελλάδα. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με 
τα άρθρα 45, 46, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Όσον αφορά το Φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 69(3γ) του Καν. 
(ΕΕ) 1303/2013: «Ο Φ.Π.Α. είναι μη επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το Φ.Π.Α.».

8.2.4.3.4.6. Eligibility conditions

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες βασικές 
προϋποθέσεις:

• Πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 46 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

• Εντάσσονται και συμβάλλουν στη λογική και στους στόχους της δράσης.

• Τηρούν τα κριτήρια συμπληρωματικότητας με λοιπά μέτρα του προγράμματος και άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.

• Η υλοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προϋπολογισμού (κόστος δαπανών) 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
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8.2.4.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ως προς τα κριτήρια επιλογής πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες αρχές:

• Αξιολογείται το περιεχόμενο και η ποιότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

• Εφαρμόζεται η αρχή της οικονομικής ευστάθειας των έργων (κόστος-όφελος).

• Ελέγχεται η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης μελετών και ειδικών αδειοδοτήσεων.

• Ελέγχεται η αποδοτικότητα δαπάνης των έργων.

• Γίνονται γνωστά εκ των προτέρων στους ενδιαφερόμενους , στο πλαίσιο των σχετικών 
προσκλήσεων.

Τίθεται ελάχιστο όριο βαθμολογίας , το οποίο είναι υποχρεωτικό προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ένταξη στο πρόγραμμα.

8.2.4.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Οι παρεμβάσεις αφορούν δημόσια υποδομή και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 61 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

8.2.4.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.4.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.4.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of collective investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of integrated projects

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.5. 4.3.2. Έργα Αναδασμών

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.4.3.5.1. Description of the type of operation

Σημαντικό χαρακτηριστικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι ότι οι περισσότερες από 
αυτές αποτελούνται από μικρά αγροτεμάχια (μέσο μέγεθος αγροτεμαχίου 0,45Ha), τα οποία βρίσκονται 
σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Η υλοποίηση της δράσης των αναδασμών κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές, 
που θα εφαρμόζονται αναδασμοί, μέσω της μείωσης των εισροών, την αύξηση της παραγωγικότητας και 
της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών.

Στόχος της Δράσης είναι η αναδιάρθρωση της εγγείου ιδιοκτησίας με την παράλληλη κατασκευή έργων 
που θα καταστήσουν λειτουργικό το νέο κτηματικό καθεστώς και θα αντιμετωπίσουν μια από τις 
σημαντικότερες διαρθρωτικές αδυναμίες του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα, που είναι ο μικρός και 
κατακερματισμένος κλήρος. Η διαχείριση της δράσης εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο, όπως 
αναφέρεται και στο εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.

8.2.4.3.5.2. Type of support

Η στήριξη αφορά επιχορήγηση κεφαλαίου.

8.2.4.3.5.3. Links to other legislation

Η νομοθεσία που διέπει τα έργα αναδασμού είναι:

Ν.674/77, Ν.2945/2001, Ν.3147/2003, Ν.3399/2005, Ν.4061/2012, Ν.4235/2014 και γενικότερα οι 
Ν.3316/2005, Ν.3669/2008, Ν.3852/2010.

8.2.4.3.5.4. Beneficiaries

Δημόσιοι Φορείς που εκ του Νόμου και των οργανισμών τους, έχουν την αρμοδιότητα ανάθεσης του 
αναδασμού και των μικρών παράλληλων έργων αυτού και που, σύμφωνα με το άρθρο 2 καν. 1303/2013, 
έχουν την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και εφαρμογή των σχετικών πράξεων.

8.2.4.3.5.5. Eligible costs

Οι σχετικές επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στα αναφερόμενα στο άρθρο 45 καν. 1305/2013. 
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Ειδικότερα αναφέρονται: μελέτη αναδασμού, μελέτη - κατασκευή παραλλήλων έργων, μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναδασμού και έργων, δαπάνες αρχαιολογίας, μεταφορά δικτύων 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).

8.2.4.3.5.6. Eligibility conditions

• Εκούσιοι αναδασμοί και υποχρεωτικοί αναδασμοί λόγω παραμεθορίου (μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, μελέτη αναδασμού, μελέτη- κατασκευή παραλλήλων έργων αναδασμού)

• Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
των έργων του αναδασμού, μελέτη των παραλλήλων έργων με την κατασκευή των 
αποστραγγιστικών έργων και του απαραίτητου για την πρόσβαση στα νέα τεμάχια αγροτικού 
δικτύου.

• Στους αναδασμούς που θα γίνονται δεν πρέπει να αλλοιώνεται το τοπίο και να διαταράσσεται η 
βιοποικιλότητα.

8.2.4.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Ενταγμένο στο Ετήσιο Πρόγραμμα Αναδασμού της Περιφέρειας,

• Ωριμότητα μελέτης αναδασμού και έργων (αδειοδοτήσεις Δασικών Υπηρεσιών, Αρχαιολογίας, 
ΠΕ.ΧΩ, Δ/νσεις Υδάτων κ.α.),

• Μέση ιδιοκτησία που θα προκύψει από τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας μετά τη μελέτη  
αναδασμό.

• Ικανοποίηση των προτεραιοτήτων της Ε.Ε. για αγροτική ανάπτυξη, όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 5 του καν. 1305/2013.

• Προϋποθέσεις, για την ενίσχυση πραγματικών και ικανών νέων γεωργών, για την από κοινού 
ομαδική γεωργική εκμετάλλευση, για τη δημιουργία νέων σχημάτων γεωργικών επιχειρήσεων 
καθώς και για την μεγέθυνση των εκτάσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης με αγορά ή ενοικίαση 
από αυτό-καλλιεργητές (με την έννοια της ιδιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ.12 του 
Ν.674/77).

8.2.4.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο  100% της Δημόσιας Δαπάνης.

8.2.4.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο



247

8.2.4.3.5.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.5.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of collective investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of integrated projects

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο



249

8.2.4.3.6. 4.3.3 Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.4.3.6.1. Description of the type of operation

Το δασικό οδικό δίκτυο των δημοσίων και μη δημοσίων δασών (το 70% του συνόλου των δασών είναι 
δημόσια και το υπόλοιπο 30% μη δημόσια) αποτελεί τη βάση για την ορθολογική διαχείρισή τους την 
αποτελεσματικότερη εκμετάλλευσή τους  και την προστασία τους.

Η προσπέλαση και διάνοιξη των δασών με δασικούς δρόμους συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση και 
αξιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους για το κοινωνικό σύνολο καθώς και  στη προστασία 
του περιβάλλοντος, γεγονός που εγγυάται αειφόρο ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Επίσης εξασφαλίζεται η δυνατότητα διαχείρισης των ορεινών βοσκοτόπων, η υλοποίηση των αναγκαίων 
ενεργειών για δράσης πρόληψης αλλά και αποκατάστασης των δασών καθώς και η πρόσβαση σε 
αισθητικά τοπία με θετικές συνέπειες στην τουριστική ανάπτυξη. Μεγάλο μέρος του δασικού οδικού 
δικτύου καλύπτει τις ανάγκες κατοίκων ορεινών περιοχών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα, 
όταν ακραία καιρικά φαινόμενα το καταστρέφουν. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η διαρκής βελτίωσή 
του, ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες προσπέλασης για την εξυπηρέτηση των ορεινών κοινοτήτων 
και την ανάπτυξή τους.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην περιοχή εστίασης 6(β) καθώς και στην περιοχή εστίασης 5(ε) 
ενώ συμβάλλει στον εγκάρσιο στόχο για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η διαχείριση της δράσης εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο, όπως αναφέρεται και στο εγκεκριμένο 
Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.

Σκοπός της δράσης είναι η αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και η προστασία των δημοσίων και μη 
δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού 
ορεινών περιοχών και η ανάπτυξη του τουρισμού. Το δασικό οδικό δίκτυο προκειμένου να είναι 
προσπελάσιμο απαιτείται η συνεχής βελτίωσή του ενώ εξυπηρετεί κυρίως τους παρακάτω σκοπούς :

• Την εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων, με την ευρύτερη έννοιά της, που 
περιλαμβάνει όλες τις συναφείς φάσεις από την αναδάσωση και καλλιέργεια των δασοσυστάδων 
μέχρι την συγκομιδή των δασικών προϊόντων.

• Την πρόσβαση προς στις υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις όπως δασοφυλάκεια, 
παρατηρητήρια, δασικοί οικισμοί, κ.λπ. εγκαταστάσεις μεταποίησης δασικών προϊόντων (η 
οδοποιία δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες του αντίστοιχου μέτρου του άρθρου 
26), δασικά φυτώρια, εκτροφεία θηραμάτων, ιχθυογεννητικοί σταθμοί κ.λπ.

• Την εκμετάλλευση των λειτουργιών του δάσους που αναφέρονται τόσο στον τουρισμό και στην 
αναψυχή, όσο και την εξυπηρέτηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός των 
δασικών περιοχών.

• Την πρόσβαση για την εκτέλεση δασικών έργων (φραγμάτων, δεξαμενών, υδραυλάκων, 
ποτιστρών, έργων σταθεροποίησης εδαφών, εξυπηρέτησης της θήρας και της αλιείας των ορεινών 
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ρευμάτων κ.λπ.).

• Την αποκόμιση (παραλαβή και μετατόπιση) των προϊόντων και κυρίως του ξύλου και ρητίνης και 
τη μεταφορά τους από τον τόπο υλοτόμησης  μέχρι τους τόπους συγκέντρωσης ή τα κέντρα 
επεξεργασίας ή κατανάλωσής τους.

Την διακίνηση του προσωπικού που ασχολείται με την επιτήρηση και προστασία των δασών και δασικών 
εκτάσεων από κάθε κίνδυνο

8.2.4.3.6.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου.

8.2.4.3.6.3. Links to other legislation

• Τα έργα και οι εργασίες, που πρόκειται να υλοποιηθούν θα είναι ενταγμένα στα ετήσια 
εγκεκριμένα προγράμματα της Περιφέρειας, που συντάσσονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.7 του άρθρ. 10 του ν. 2503/ 1997.

• Θα εκτελούνται βάσει εγκεκριμένης μελέτης που θα συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες  
προδιαγραφές και τους όρους της κείμενης δασικής νομοθεσίας

8.2.4.3.6.4. Beneficiaries

• Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, δηλ. τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών των Νομών 
άνευ Δασαρχείων

• Ιδιώτες κάτοχοι των δασών και δασικών εκτάσεων και συγκεκριμένα: φυσικά πρόσωπα, νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και Δήμοι

• Διακάτοχοι των δασών και δασικών εκτάσεων

• Ενώσεις των ανωτέρω δικαιούχων

Για τα δημόσια δάση και τις δημόσιες δασικές εκτάσεις, δύνανται να είναι δικαιούχοι Δήμοι κατόπιν 
σύναψης αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο.

8.2.4.3.6.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις θα καλύπτουν τις ενσώματες και τις άυλες επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των δασών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
σε δασική γη, και τη βελτίωσή της.
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8.2.4.3.6.6. Eligibility conditions

• Το έργο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία

• Το έργο θα είναι ενταγμένο στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας

• Το φυσικό αντικείμενο του έργου εμπίπτει στο θεματικό αντικείμενο του συγκεκριμένου 
υπομέτρου

• Η περίοδος υλοποίησης του έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος

• Πληρότητα, σαφήνεια και λειτουργικότητα υποβαλλόμενης πρότασης

8.2.4.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

• Αδυναμία πρόσβασης σε δασικές περιοχές ιδιαίτερης σημασίας (π.χ. περιοχές δικτύου Natura 
2000, προστατευόμενες περιοχές – περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως αυτές έχουν 
ορισθεί με το Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο)

• Εδαφοκλιματικά στοιχεία (ακραίες καιρικές συνθήκες, κλίση εδάφους)

• Πυρόπληκτες περιοχές

8.2.4.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

Για τα δημόσια έργα ή για δασικές οδούς που έχει δωρεάν πρόσβαση το κοινό και οι οποίες εξυπηρετούν 
τις πολλαπλές λειτουργίες του δάσους, η  ένταση ενίσχυσης φθάνει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών

Στην περίπτωση επενδύσεων οι οποίες βελτιώνουν το βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο οικονομικό 
δυναμικό των δασών η ένταση ενίσχυσης περιορίζεται :

• στο 75 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους·

• στο 50 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και σε 
όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν μικρότερο του 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερο του 75 % του μέσου ΑΕΠ 
στην ΕΕ-27·

• στο 40 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στις άλλες περιφέρειες.

8.2.4.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.6.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.6.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of collective investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of integrated projects

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.7. 4.3.4 Aγροτική οδοποιία

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.4.3.7.1. Description of the type of operation

Η δράση αφορά στην επέκταση και βελτίωση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου για την 
βελτίωση της προσβασιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μείωση του κόστους 
μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, την 
ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και 
ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις αγροτικές περιοχές καθ όλη την 
διάρκεια του χρόνου και η βελτίωση και εκσυγχρονισμός των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση 
μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει :

• Μελέτη και κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας

• Χωματουργικές εργασίες (όπως διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, διευθετήσεις χειμάρρων)

• Τεχνικά έργα (όπως γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις)

• Στρώση του οδοστρώματος για την εξασφάλιση της βατότητας περιλαμβανομένης και της 
ασφαλτοτσιμεντόστρωσης.

8.2.4.3.7.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου.

8.2.4.3.7.3. Links to other legislation

Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Εθνική Νομοθεσία : N. 3316/2005 για μελέτες και παροχή υπηρεσιών, Ν. 3669/2008 για κατασκευή 
δημοσίων έργων, Π.Δ. 60/2007 για παροχή υπηρεσιών, που δεν καλύπτεται από το Ν. 3316/2005, 
εγκεκριμένες Οδηγίες Μελετών ΄Εργων Οδοποιίας (ΟΜΟΕ) ΥΠΕΧΩΔΕ

8.2.4.3.7.4. Beneficiaries

 Δικαιούχος είναι δημόσιος φορέας που έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης των πράξεων
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8.2.4.3.7.5. Eligible costs

Οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Δαπάνες που αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών, που 
απαιτούνται π.χ. απαλλοτριώσεις, υποχρεωτικός αναδασμός, αποζημιώσεις, ΟΚΩ κ.λπ.) του έργου, τον 
απαραίτητο εξοπλισμό, την απόκτηση λογισμικού σχετικού με έργα οδοποιίας.

Σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 69(3γ) του Καν. (ΕΕ) 
1303/2013: " O  ΦΠΑ είναι μη επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της 
Εθνικής Νομοθεσίας για το ΦΠΑ".

8.2.4.3.7.6. Eligibility conditions

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες βασικές 
προϋποθέσεις ;

• Πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

• Εντάσσονται και συμβάλλουν στη λογική και στους στόχους της δράσης     .

• Αφορούν έργα, τα οποία εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό γεωργικών εκμεταλλέυσεων.

• Τηρούν τα κριτήρια συμπληρωματικότητας με λοιπά μέτρα του προγράμματος και άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.

• Η υλοποίησή τους συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προϋπολογισμού ( κόστος δαπανών) 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Εθνικής και κοινοτικής Νομοθεσίας.

Υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο βαθμολογίας, το οποίο είναι υποχρεωτικό, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

8.2.4.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ως προς τα κριτήρια επιλογής πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες αρχές :

• Αξιολογείται το περιεχόμενο και η ποιότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

• Εφαρμόζεται η αρχή της οικονομικής ευστάθειας των έργων ( κόστος- όφελος)

• Ελέγχεται η ωριμότητα του φακέλου του έργου (Ν. 3316/2005) σε περίπτωση ένταξης μελέτης ή 
η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης μελετών και ειδικών αδειοδοτήσεων.

• Ελέγχεται η αποδοτικότητα δαπάνης των έργων.

• Ελέγχεται η συνέργεια με κατασκευασμένα έργα άλλων προηγούμενων, κυρίως 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
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8.2.4.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates

Οι παρεμβάσεις αφορούν δημόσια υποδομή και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 61 του Καν. (ΕΕ) 1313/2013.

8.2.4.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.7.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.7.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.7.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.7.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of collective investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of integrated projects

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.8. 4.3.5 Κτηνοτροφικά Πάρκα

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.4.3.8.1. Description of the type of operation

Η κτηνοτροφία και ειδικότερα η εκτροφή προβάτων και αιγών πραγματοποιείται από μικρές 
εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, με υποβαθμισμένες 
εγκαταστάσεις και απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Παράλληλα, το επάγγελμα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό 
σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο λόγω έλλειψης υποδομών.

Η οριοθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών και η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών σε αυτές (όπως 
οδικό δίκτυο, ύδρευση, παροχή ρεύματος, κοινόχρηστο τμήμα εγκαταστάσεων χειρισμού αποβλήτων, 
αμελκτήρια - παγολεκάνες, σιλό για αποθήκευση ζωοτροφών κ.λπ.) προκειμένου να εγκατασταθούν 
κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση και σε βοσκότοπο μπορεί να συμβάλλει 
ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κτηνοτροφίας.

Η ύπαρξη τέτοιων εγκαταστάσεων μπορεί να αποτελέσει δέλεαρ και για νέους κτηνοτρόφους καθώς η 
εκμετάλλευση θα έχει τις απαραίτητες βασικές υποδομές και θα είναι και προσβάσιμη.

Η μετεγκατάσταση/εγκατάσταση των κτηνοτρόφων σε κτηνοτροφικά πάρκα δίνει τη δυνατότητα 
υλοποίησης συλλογικών επενδύσεων συμβάλλοντας σημαντικά στην ανταγωνιστικότητά τους.

8.2.4.3.8.2. Type of support

Η στήριξη αφορά επιχορήγηση κεφαλαίου.

8.2.4.3.8.3. Links to other legislation

Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες 
ρυθμίσεις», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

8.2.4.3.8.4. Beneficiaries

Δημόσιοι Φορείς που εκ του Νόμου και των οργανισμών τους, έχουν την αρμοδιότητα δημιουργίας 
κτηνοτροφικού πάρκου
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8.2.4.3.8.5. Eligible costs

Η κατασκευή και οργάνωση της κοινόχρηστης υποδομής καθώς και η μελέτη αυτής.

8.2.4.3.8.6. Eligibility conditions

• Η ύπαρξη διαθέσιμων, κατάλληλων εκτάσεων για τη δημιουργία του κτηνοτροφικού πάρκου, 
συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων βοσκοτόπων.

• Η ύπαρξη ικανού αριθμού κτηνοτρόφων που αποδεδειγμένα επιθυμούν την εγκατάσταση των 
μονάδων τους στο χώρο αυτό.

• Η ύπαρξη φορέα που θα αναλάβει τη δημιουργία και οργάνωση της κοινόχρηστης έκτασης με την 
κατάλληλη υποδομή .

• Ο φορέας λειτουργίας του κτηνοτροφικού πάρκου υποχρεούται στη διατήρηση της λειτουργίας 
του χώρου αυτού για τουλάχιστον 15 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του

8.2.4.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Ωριμότητα έργου (ύπαρξη σχετικών μελετών, αδειοδοτήσεων κλπ)

• Αριθμός κτηνοτρόφων / νέων γεωργών που ενδιαφέρονται να μετεγκατασταθούν / 
εγκατασταθούν στο κτηνοτροφικό πάρκο

8.2.4.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο  100% των επιλέξιμων δαπανών.

8.2.4.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.8.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.8.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.8.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.8.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of collective investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of integrated projects

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.3.9. 4.4 Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων

Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-
climate objectives

8.2.4.3.9.1. Description of the type of operation

Το υπομέτρο αφορά την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης.

Οι γεωργικές εκτάσεις ανέκαθεν αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ζωής, αφού 
στις εκτάσεις αυτές βρίσκει κατά κανόνα την τροφή της η άγρια πανίδα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις 
που η συνύπαρξη γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και άγριων ειδών όπως η αρκούδα στο ίδιο 
περιβάλλον, δημιουργεί αφενός προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας για τις εκμεταλλεύσεις, λόγω 
των μεγάλων ζημιών που αποδίδονται στα άγρια ζώα και αφετέρου, ανθρωπογενή θνησιμότητα για τα 
άγρια ζώα.

Η δράση καλύπτει την οργανωμένη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια που ασκείται 
στις περιοχές παρέμβασης. Αποτελεί τον καλύτερο τρόπο πρόληψης των ζημιών που προκαλεί η 
αρκούδα στην οργανωμένη μελισσοκομία, στην κτηνοτροφία και στις καλλιέργειες και κατ’ επέκταση 
συμβάλει στη συμφιλίωση  των κατοίκων της υπαίθρου με την αρκούδα. Συνεπάγεται τη μείωση της 
ανθρωπογενούς θνησιμότητας των ζώων αυτών και έτσι συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας 
ιδιαίτερα αυτής των μεγάλων θηλαστικών. Επιπλέον συμβάλλει στη διατήρηση της γεωργικής 
δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και στην καταπολέμηση της φτώχειας και άρα 
στην προσαρμογή στην κρίση.

8.2.4.3.9.2. Type of support

Επιδότηση κεφαλαίου

8.2.4.3.9.3. Links to other legislation

Δεν υπάρχουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις

8.2.4.3.9.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν συστηματικοί μελισσοκόμοι που διαμένουν ή μετακινούνται στις 
περιοχές παρέμβασης, κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών που διαμένουν ή 
μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης και καλλιεργητές βρώσιμων από την αρκούδα ειδών στις 
περιοχές παρέμβασης.
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8.2.4.3.9.5. Eligible costs

Φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακό πάνελ), καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί 
να περιλαμβάνει μέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας) και εντατήρες 
περίφραξης πασσάλων, τεντωτήρας συρμάτων, για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης 
παλμών, σετ πόρτας (συμπεριλαμβάνονται λαβές και μονωτήρες πόρτας διπλός και αγωγού), μονωτήρας 
για τη στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο), συνδετήρες αγωγού, όργανο ελέγχου, μπαταρία, 
ξύλινοι, πλαστικοί ή μεταλλικοί πάσσαλοι, εργασία εγκατάστασης.

8.2.4.3.9.6. Eligibility conditions

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

α. Να είναι αγρότες

β. Να ασκούν αγροτική δραστηριότητα

γ. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

δ. Να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης και οι εκμεταλλεύσεις τους να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• τα μελισσοσμήνη, τα αιγοπρόβατα, τα βοοειδή και οι σταβλικές εγκαταστάσεις κατέχονται νόμιμα και 
είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

• τα μελισσοσμήνη βρίσκονται ή μετακινούνται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης και οι 
σταβλικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης

• Οι γεωργικές εκτάσεις καλλιεργούνται με καλαμπόκι, ηλίανθο, αμπέλια, δενδρώδεις καλλιέργειες 
(όπως αχλάδια, μήλα, κεράσια, κορόμηλα, δαμάσκηνα, φουντούκια, καρύδια, κάστανα), κηπευτικά, 
σιτηρά και μηδική

• Η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός των οικοτόπων της αρκούδας

ε. Να μην έχουν ενισχυθεί για την ίδια δράση από το ίδιο ή άλλο πρόγραμμα.

στ. Να υποβάλλουν αρμοδίως αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ζ. Να αναλάβουν τις κάτωθι υποχρεώσεις τουλάχιστον για μια 5ετία:

• Να διατηρούν – χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο εγκατάστασης της 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή της καλλιέργειας ή στο τόπο μετακίνησής τους αν είναι 
μελισσοκόμοι.

• Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους, που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά 
Όργανα.

Οι μελισσοκόμοι να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ
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8.2.4.3.9.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Επαγγελματίας αγρότης

• Μέγεθος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης

• Κτηνοτρόφος εκτατικών εκτροφών αιγοπροβάτων και βοοειδών. Η εκτατικότητα κρίνεται με 
βάση την ύπαρξη βοσκοτόπου αλλά κριτήριο μπορεί να είναι και ο αριθμός των ζώων

• Δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης

8.2.4.3.9.8. (Applicable) amounts and support rates

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου (βάσει παραστατικών) και η μέγιστη ένταση 
ενίσχυσης για συλλογικές μη παραγωγικές επενδύσεις δεν υπερβαίνει το 100% των επιλέξιμων δαπανών, 
ενώ για ατομικές μη παραγωγικές επενδύσεις δεν υπερβαίνει το το 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά 
εκμετάλλευση ή μελισσοκομική μονάδα 100 κυψελών.

8.2.4.3.9.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.9.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.9.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.9.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.9.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.4.3.9.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο



265

Definition of collective investments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of integrated projects

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.4.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την εφαρμογή του μέτρου αφορούν

• στο εύλογο κόστος,

• στην επιλογή των δικαιούχων,

• στην παρακολούθηση του μέτρου και στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων πληρωμής και

• επάρκεια συστημάτων ελέγχου και μετριασμού του ποσοστού σφάλματος,   αποφυγή 
χρηματοδότησης μέρους ή όλων των έργων από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα.

• Στη δημοσιότητα και στη σύνταξη των όρων των προκηρύξεων των Δράσεων

• Στην υλοποίηση των Δημοσίων συμβάσεων

8.2.4.4.2. Mitigating actions

Το εύλογο κόστος θα διασφαλιστεί με μεθόδους απλοποιημένου κόστους στις Δράσεις για τις οποίες 
είναι συμβατή η χρήση τους. Στις επενδυτικές Δράσεις που είναι ασύμβατες με τη χρήση μεθόδων 
απλοποιημένου κόστους, η επαλήθευση του εύλογου κόστους θα πραγματοποιείται  επί της απόδοσης 
των πραγματικών δαπανών των επενδυτικών ενεργειών. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την 
επαλήθευση του εύλογου κόστους είναι α) η χρήση κόστους αναφοράς, β) η σύγκριση των 
υποβαλλόμενων προσφορών και γ) η σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης με τη συμμετοχή ειδικών 
εμπειρογνωμόνων όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι η κατάρτιση των πινάκων κόστους αναφοράς  και η 
επικαιροποίησή τους θα διενεργείται με έρευνα αγοράς εντός της υπηρεσίας, ενώ σε ορισμένες Δράσεις ο 
προσδιορισμός του κόστους αναφοράς θα πραγματοποιείται  μέσω σύνταξης σχετικής μελέτης.

Συστήματα ελέγχου, αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, μείωση ποσοστού σφάλματος

 Στο πλαίσιο του  Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου θα αναφέρονται σαφείς και συγκεκριμένες 
διαδικασίες ελέγχου που θα εξασφαλίζουν την ελεγξιμότητα των έργων της κάθε Δράσης. Επιπλέον, στο 
θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου θα υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο που θα εξειδικεύει τους αναφερόμενους 
ελέγχους ώστε να είναι επαρκείς. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι μέσω 
της διασύνδεσης των μικρών πληροφοριακών συστημάτων για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης από 
τους εμπλεκόμενους φορείς εφαρμογής, ενώ ο σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων θα έχει 
στόχευση στη μείωση του ποσοστού σφάλματος με την εξαγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων  και 
την μέγιστη δυνατή παραμετροποίηση των αιτιών σφάλματος με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
στατιστικής ανάλυσης και την έγκαιρη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων. 

 

Επιλογή των Δικαιούχων. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής θα καθοριστούν με διαφανή και 
διακριτό τρόπο στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου. Θα ληφθεί ειδική μέριμνα όσον αφορά στην 
διαβάθμιση της βαθμολογίας των κριτηρίων επιλογής και στις συνθήκες ικανοποίησης αυτών των 
κριτηρίων από τους Δικαιούχους που σαφώς θα αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου. Ιδιαίτερη 
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έμφαση θα δοθεί  σε παράγοντες που έχουν σχέση με την ίση μεταχείριση, την καινοτομία και την 
προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων.

Παρακολούθηση του μέτρου και διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων πληρωμής. Η εφαρμογή του εν λόγω 
Μέτρου θα συνοδεύεται από αναβάθμιση και επικαιροποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων με 
στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των 
δράσεων. Επιπλέον, η βελτίωση των αναφορών και διασύνδεσης με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα 
(ΟΠΣ) θα συμβάλλει και στην παροχή στατιστικών στοιχείων μεγαλύτερης αξιοπιστίας καθώς και στη 
βελτιστοποίηση της στατιστικής ανάλυσης για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των κυριότερων 
παραγόντων υπεύθυνων για την εμφάνιση σφάλματος με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τους και τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό του σφάλματος. Στο πλαίσιο των αιτήσεων πληρωμής, θα 
ορισθεί κατάλληλη διαδικασία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πληρωμής που επιτρέπει την πρόληψη 
και τον εντοπισμό ενδεχόμενων παρατυπιών ή λαθών. Τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης της 
παρεχόμενης υπηρεσίας που θα συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής θα καθοριστούν στο σχετικό θεσμικό 
πλαίσιο  μετά την οριστικοποίηση των λεπτομερειών εφαρμογής των δράσεων του Μέτρου στο πλαίσιο 
της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας των δράσεων κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους.

Προκηρύξεις: Οι όροι της προκήρυξης θα πρέπει να τηρούν τους όρους διαφάνειας και πληροφόρησης. 
Η Διαχειριστική Αρχή θα λάβει μέριμνα για τη παροχή των πληροφοριών και της επαρκούς ενημέρωσης 
των δικαιούχων καθώς και των φορέων στους οποίους πιθανώς να έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα  
σύνταξης των όρων της προκήρυξης παρέχοντας την απαραίτητη ενημέρωση ή/ και εκπαίδευση εφόσον 
καταστεί αναγκαίο, με διάχυση καλών πρακτικών, όπως επίσης και για τη συνεχή παρακολούθηση της 
εφαρμογής και δημοσιότητας των όρων της προκήρυξης μέσω εποπτικού ελέγχου.

Δημόσιες Συμβάσεις: Προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων 
και την υλοποίηση δημόσιων έργων, θα υπάρξει μέριμνα για την ενημέρωση των δικαιούχων δημόσιων 
φορέων μέσω προτύπων/ οδηγών, που θα αφορούν στο πλαίσιο ωρίμανσης – προκήρυξης – 
αδειοδότησης των δημοσίων έργων. Για τον ίδιο σκοπό, έχει δημιουργηθεί από τη ΜΟΔ Α.Ε. 
υποστηρικτική δομή, η οποία μεταβαίνει στην έδρα των Δικαιούχων και παρέχει  τεχνική υποστήριξη.

8.2.4.4.3. Overall assessment of the measure

• Επειδή οι Δράσεις του συγκεκριμένου μέτρου έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας και κατά την 
περιόδους 2000-2006 και 2007-2013, υπάρχει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο για την 
ορθή κατάρτιση του θεσμικού πλαισίου του μέτρου όσο και για την υλοποίησή του έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η επαληθευσιμότητα και η ελεγξιμότητα. Επιπλέον, για τις Δράσεις που αφορούν 
Δημόσια έργα, το «αυστηρό» νομικό πλαίσιο υλοποίησης τέτοιων έργων (νομοθεσία υλοποίησης 
δημοσίων έργων, έλεγχος συμβάσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πίνακες 
τιμών μονάδας οικοδομικών εργασιών) συμβάλλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια και νομιμότητα.

• Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες παραπάνω δράσεις μετριασμού των 
κινδύνων θα συνεισφέρουν στην αποτελεσματική και ορθή υλοποίηση των σχετικών δράσεων.
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8.2.4.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται

8.2.4.6. Information specific to the measure

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν έχουν προσδιοριστεί νέες απαιτήσεις για τους γεωργούς, ώστε να χορηγηθεί ενίσχυση για επενδύσεις 
που αποσκοπούν στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές.

Definition of integrated projects

Ολοκληρωμένα έργα: Έργα στα οποία ένας δικαιούχος συνδυάζει τουλάχιστον δύο πράξεις που 
υπάγονται σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά μέτρα ή επιμέρους μέτρα, ένα εκ των οποίων να είναι του 
άρθρου 17, και η ενιαία υλοποίηση αυτών έχει καλύτερα αποτελέσματα από ότι αν είχαν γίνει σε 
ξεχωριστά έργα.

Definition of non productive investments

Μη παραγωγικές επενδύσεις: Επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία δεν 
αυξάνουν την αξία ή την αποδοτικότητα της γεωργικής ή δασικής εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης στον 
τομέα που πραγματοποιείται η επένδυση.

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, βελτίωσης της ενεργειακής επένδυσης και σχετικής χρήσης ΑΠΕ: 
Οι παρεμβάσεις υποστηρίζουν τη χρήση ΑΠΕ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (βλ. 
ιδιοκατανάλωση) σε δημόσιου χαρακτήρα κτήρια, εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις και όχι ως αυτόνομη 
επένδυση και δραστηριότητα (παραγωγή, διανομή και πώληση ενέργειας, δίκτυα ενέργειας). Οι σχετικές 
παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση γίνονται σύμφωνα με το 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο (βλ. Ν 4122/13 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», Ν.3855/10 «Μέτρα για 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης» Ν.3851/10 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»). Ειδικά για τα βιοκαύσιμα ισχύουν οι Νόμοι. 3054/2002, 
3423/2005 3769/2009, οι οποίοι ενσωματώνουν τις αντίστοιχες Οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της 
2009/28/ΕΚ και ορίζουν διατάξεις σχετικά με την παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων, τα κριτήρια 
αειφορίας – βιωσιμότητας για την καλλιέργειά τους και την κατανομή ενεργειακών καλλιεργειών.

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas
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Περιοχές δικτύου NATURA 2000.

Οι περιοχές του Εθνικού καταλόγου που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Ειδικών 
Ζωνών Διατήρησης  Natura 2000 και καταγράφονται στο άρθρο 9 παρ.6 του νόμου 3937/2011 ( 
ΦΕΚ60/Τ.Α’/31.3.2011)}.

Το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει 419 περιοχές: από τις οποίες 241 έχουν 
χαρακτηριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας – Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΤΚΣ – ΕΖΔ), 202 
αποτελούν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), ενώ 24 περιοχές αποτελούν ταυτόχρονα και ΤΚΣ και 
ΖΕΠ. Η έκταση των ΤΚΣ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που καλύπτουν 16,3% της ελληνικής χέρσου και 
5,7% των χωρικών υδάτων.

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Special Areas of Conservation).

Οι περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (L 259) και χαρακτηρίζονται με τον  νόμο 
3937/2011 ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και επισυνάπτονται ως παράρτημα στον νόμο αυτό. 
{άρθρο 19 παρ.4.1. του νόμου 3937/2011 ( ΦΕΚ60/Τ.Α’/31.3.2011)}

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas).

Οι περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που έχουν ταξινομηθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) 
βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (L 20) και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Β΄ και Γ΄ 
του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει

Αυτές αποτελούν μέρος του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. διαδίκτυο {άρθρο 19 
παρ.4.1. του νόμου 3937/2011 ( ΦΕΚ60/Τ.Α’/31.3.2011), άρθρο 4 παρ.1 της ΚΥΑ Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Δεν έχουν θεσπιστεί κατώτατα όρια για τα ανώτατα ποσοστά σιτηρών και άλλων αμυλούχων, 
σακχαρούχων και ελαιούχων φυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, για διαφορετικά είδη εγκαταστάσεων.

Definition of collective investments

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία του ενεργητικού οι οποίες 
υλοποιούνται από κοινού από περισσότερες ομοειδείς γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή/και επιχειρήσεις στην 
περίπτωση που η δυναμικότητα της επένδυσης είναι τέτοια που δεν δικαιολογείται από το σύνηθες 
μέγεθος των μεμονωμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή/και επιχειρήσεων.
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Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά και την εξωστρέφειά τους, οι ελληνικές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις θα πρέπει, να υλοποιήσουν επενδύσεις, πολλές φορές σημαντικού προϋπολογισμού, 
ώστε να εκσυγχρονιστούν και να είναι ικανές να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς. Η 
μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα επιτευχθεί, κυρίως μέσω της 
ενσωμάτωσης καινοτόμων λύσεων, τόσο σε επενδυτικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο.

Η στήριξη των εκμεταλλεύσεων που στρέφονται προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα θα διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς, θα εξασφαλίσει στους αγρότες ικανοποιητικό εισόδημα και 
θα διατηρήσει στις αγροτικές περιοχές πολύτιμες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η επεξεργασία ή/και 
τυποποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων, εντός της εκμετάλλευσης, θα συμβάλει στη βελτίωση 
της οικονομικής αποδοτικότητας της. Παράλληλα επενδύσεις για τη διαχείριση του εδάφους, των 
υδάτων, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων καθώς και για την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας ή την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συμβάλλουν στη βελτίωση του 
περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την άμβλυνση των επιπτώσεων στην 
κλιματική αλλαγή.

Η αναδιάρθρωση εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής σε μεικτές, για παράδειγμα με επέκταση σε 
παραγωγή ζωοτροφών για ίδια κατανάλωση, θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότερη παραγωγή ζωικών 
προϊόντων καθώς οι ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Επιπλέον, η αναδιάρθρωση δύναται να αφορά σε εκμεταλλεύσεις που είτε χρειάζονται στήριξη για να 
ξεπεράσουν τις προκλήσεις της διαρθρωτικής προσαρμογής (εξαιτίας ΚΟΑ και Πυλώνα Ι) και να γίνουν 
οικονομικά βιώσιμες σε μακροπρόθεσμη βάση, είτε αναδιαρθρώνονται προκειμένου να προσαρμοστούν 
στην κλιματική αλλαγή.

Οι παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν με πρωτοβουλία των περιφερειών (βάσει της εκχώρησης) αφορούν 
σε  τομείς, οι οποίοι έχουν προκριθεί από τις Μελέτες Έξυπνης Εξειδίκευσης κάθε Περιφέρειας (RIS3). 
Οι παρεμβάσεις αυτές δύναται να συνδυαστούν με δράσεις από το Υπομέτρο 4.2 και το Υπομέτρο 6.1 σε 
ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των συγκεκριμένων 
επενδύσεων έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες περιφερειακές ανάγκες.

8.2.4.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

• ως «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» νοείται κάθε επέμβαση σε γεωργικό προϊόν από την 
οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες στη γεωργική εκμετάλλευση 
που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την 
πρώτη του πώληση·

• ως «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα» νοείται κάθε επέμβαση σε 
γεωργικό προϊόν από την οποία προκύπτει προϊόν που δεν είναι γεωργικό·

• ως «εμπορία γεωργικού προϊόντος» νοείται η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η 
διάθεση προς πώληση, η παράδοση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση στο εμπόριο, εκτός 
από την πρώτη πώληση εκ μέρους του πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές και μεταποιητές 
και εκτός από κάθε δραστηριότητα προκειμένου να προετοιμαστεί το προϊόν για την εν λόγω 
πρώτη πώληση· η πώληση από παραγωγό πρωτογενούς παραγωγής σε τελικούς καταναλωτές 
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θεωρείται εμπορία γεωργικών προϊόντων μόνο αν πραγματοποιείται σε χωριστές εγκαταστάσεις 
που προορίζονται μόνο για αυτόν τον σκοπό·

• ως «γεωργικός τομέας» νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή 
παραγωγή, τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων·

• ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται η παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 
προϊόντων·

• ως «ΜΜΕ» ή «πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις που 
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος Ι του [γεωργικού κανονισμού απαλλαγής κατά 
κατηγορία]·

• ως κτηνοτροφικό πάρκο ορίζεται μία περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης, στην οποία έχει γίνει οι 
απαραίτητες υποδομές όπως οδικό δίκτυο, ύδρευση, παροχή ρεύματος, κοινόχρηστο τμήμα 
εγκαταστάσεων χειρισμού αποβλήτων, αμελκτήρια – παγολεκάνες, σιλό για αποθήκευση 
ζωοτροφών κλπ. και την οριοθέτηση ορισμένου αριθμού κτηνοτροφικών εκτάσεων-οικοπέδων, 
στα οποία μπορούν να εγκατασταθούν κτηνοτροφικές μονάδες.
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8.2.5. M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic 
events and introduction of appropriate prevention actions (art 18) 

8.2.5.1. Legal basis

Άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο 9 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξη

8.2.5.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Ο αγροτικός τομέας ζημιώνεται, περισσότερο από άλλους τομείς, από τις επιπτώσεις των φυσικών 
καταστροφών, δυσμενών  κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων. Προκειμένου να 
βοηθηθεί τόσο η επιβίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων όσο και ο ανταγωνισμός, γενικότερα, το 
παρόν μέτρο αποσκοπεί στην επαναφορά της εκμετάλλευσης στην προ της ζημίας κατάσταση, χωρίς 
σοβαρές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο εισόδημα του γεωργού ή κτηνοτρόφου, καθώς και στην 
πρόληψη τέτοιων ζημιών, συμβάλλοντας έμμεσα στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας.

Με σκοπό τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων και 
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παραγωγικής διαδικασίας θα πρέπει να παρέχεται στήριξη ώστε να 
βοηθηθούν οι γεωργοί να προστατέψουν το γεωργικό δυναμικό έναντι των παραπάνω κινδύνων.

Το συμβάν πρέπει να χαρακτηρίζεται επίσης από χωρική και χρονική έκταση ικανή για την πρόκληση 
των ζημιών σε γεωργικές καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο και υποδομές.  Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει 
διαφοροποίηση μεταξύ ορεινών – μειονεκτικών και άλλων περιοχών, από την άποψη ποσοστού ζημιών 
που λαμβάνονται υπόψη και ότι, σε κάθε περίπτωση, δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται 
ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) θεωρούνται εκείνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία των 
καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν τις ζημιές.

Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν μερικώς την δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων, που 
επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της 
χώρας ζώντας αξιοπρεπώς και συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.

Για τις δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης ο στόχος είναι να συμπεριληφθούν όλες οι εκτάσεις που 
πλήττονται συστηματικά από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα (συστημικός κίνδυνος).

Συνεισφορά Περιοχών Εστίασης και στους εγκάρσιους στόχους

Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού η πρόληψη κινδύνου είναι ένα μέτρο που σχετίζεται με 
την 3η προτεραιότητα «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων καθώς και της ευζωίας των ζώων και της διαχείρισης 
κινδύνων στη γεωργία» για την αγροτική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα το μέτρο συμβάλλει στην περιοχή 
εστίασης 3β «Στήριξη της διαχείρισης και πρόληψης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση».
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8.2.5.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.5.3.1. Επενδύσεις  αποκατάστασης των ζημιών

Sub-measure: 

• 5.2 - support for investments for the restoration of agricultural land and production potential 
damaged by natural disasters, adverse climatic events  and catastrophic events

8.2.5.3.1.1. Description of the type of operation

Οι ζημιές που προκαλούνται στη γεωργία από φυσικές καταστροφές και δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή 
κλιματικά γεγονότα κλονίζουν σοβαρά την οικονομία των παραγωγών, οι οποίοι μη έχοντας τη 
δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες αποκατάστασής τους και να συνεχίσουν ομαλά την 
παραγωγική τους δραστηριότητα έχουν ανάγκη από την κάλυψη και συμπαράσταση της πολιτείας, μέσω 
της χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων. Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν μερικώς τη δυνατότητα των 
γεωργών και των κτηνοτρόφων, που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να 
παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας ζώντας αξιοπρεπώς και συνεχίζοντας την οικονομική 
τους δραστηριότητα.

Θα πρέπει από το συγκεκριμένο συμβάν να έχει καταστραφεί άνω του 30% είτε της μέσης ετήσιας 
παραγωγής του γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή περίοδο, είτε του μέσου όρου τριετίας που έχει 
υπολογισθεί με βάση την προηγούμενη πενταετία, αφαιρουμένων της υψηλότερης και χαμηλότερης 
τιμής. Το συμβάν πρέπει να χαρακτηρίζεται επίσης από χωρική και χρονική έκταση ικανή για την 
δημιουργία των καταστροφών σε γεωργικές καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο και υποδομές, σε κάθε 
περίπτωση, δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) θεωρούνται 
εκείνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία των καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν τις 
ζημιές

8.2.5.3.1.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών.

Δυνατότητα χρήσης προκαταβολών βάσει σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, παραστατικά για τη 
δαπάνη εργασίας κλπ).

8.2.5.3.1.3. Links to other legislation

• Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ αριθ. 281245/8.4.2009 - ΦΕΚ 628/ Β/ 
9.4.2008) Κοινή - - Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής 
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Ανάπτυξης & Τροφίμων, που αποτελεί τον εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κανονισμό Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων (πρόγραμμα Ν414/2007- Ε(2007) 5591/14.11.2007 έγγραφο της Ε.Ε.)

• Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου

• Απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή κατά κατηγορία ενισχύσεων 
στην γεωργία

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή κατά κατηγορία ενισχύσεων.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/C 204/01) σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 
2014-2020 

8.2.5.3.1.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι κρίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και Δημόσιοι Φορείς όταν αποδεικνύεται 
σύνδεση μεταξύ των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τους φορείς και του γεωργικού 
παραγωγικού δυναμικού.

Ενεργοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα), σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. 
1307/2013

8.2.5.3.1.5. Eligible costs

Η αποκατάσταση των ζημιών αναφέρεται αποκλειστικά σε κάλυψη δαπανών της επένδυσης

Διευκρινίζεται ότι οι οικονομικές ενισχύσεις στόχο έχουν την υποβοήθηση των παραγωγών για 
ανασύσταση του ζημιωμένου κεφαλαίου των γεωργικών & κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τους. 
Ειδικότερα:

Μηχανήματα μπορούν να θεωρηθούν ως  γεωργικό παραγωγικό δυναμικό, έτσι ώστε η δαπάνη για  
αποκατάσταση των μηχανημάτων που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές να θεωρείται επιλέξιμη. Εάν 
το μηχάνημα έχει καταστραφεί, η αγορά νέων μηχανημάτων, θα πρέπει επίσης να θεωρούνται επιλέξιμες 
δαπάνες.

Στην περίπτωση των γεωργικών επενδύσεων, η αγορά  γεωργικών δικαιωμάτων , τα δικαιώματα 
ενίσχυσης, ζώων, ετήσιων φυτών και η φύτευσή τους δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική στήριξη. 
Ωστόσο, σε περίπτωση αποκατάστασης του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από 
φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά γεγονότα, οι δαπάνες για την αγορά ζώων και φυτών μπορεί να 
είναι επιλέξιμη δαπάνη

8.2.5.3.1.6. Eligibility conditions

Επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων για επανόρθωση ζημιών στα μέσα παραγωγής  όταν συντρέχουν 
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αθροιστικά τα παρακάτω:

•  Ο δικαιούχος  είναι ασφαλισμένος και κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης

•  Η εκμετάλλευση είναι καθόλα νόμιμη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

•  Να ασκεί γεωργική δραστηριότητα, ως κύρια δραστηριότητα και τα εισοδήματα που 
προέρχονται απ’ αυτή να είναι ίσα ή μεγαλύτερα από τυχόν άλλα εισοδήματά του.

• Λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα

• Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών να ασκούν γεωργία κατά κύρια 
απασχόληση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα

• Οι ζημιές προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και 
καταστροφικά συμβάντα, βάσει επίσημων μετεωρολογικών δεδομένων, εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων, κτηνιατρικών ή γεωπονικών εκτιμήσεων, κλπ. κατά περίπτωση

• Το επίπεδο των ζημιών θα πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται σε 30%, 
του γεωργικού δυναμικού

8.2.5.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Κριτήρια για την αξιολόγηση και προτεραιότητα των ανωτέρω επίσημων προγραμμάτων αποτελούν:

•  Το μέγεθος της έκτασης της καλλιέργειας.

•  Το είδος της καλλιέργειας.

•  Η αξία του παραγόμενου προϊόντος.

•  Οι επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία.

•  Οι επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία της περιοχής.

•  Η φύση των μέτρων (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) και

•  O επιπολασμός της ασθένειας στην περιοχή

8.2.5.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

100 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις αποκατάστασης της γεωργικής γης 
και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές  και καταστροφικά συμβάντα

8.2.5.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.5.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.5.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.5.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.5.3.1.11. Information specific to the operation
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8.2.5.3.2. Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων

Sub-measure: 

• 5.1 - support for investments in preventive actions aimed at reducing the consequences of 
probable natural disasters, adverse climatic events  and catastrophic events

8.2.5.3.2.1. Description of the type of operation

Η λήψη δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών δυσμενών κλιματικών 
φαινομένων επί της γεωργικής δραστηριότητας.

Δράσεις πρόληψης είναι η τήρηση προτύπων ασφαλείας στην εργασία, η ενεργητική προστασία φυτικού 
κεφαλαίου από παγετό, η προστασία από το χαλάζι, από την ξηρασία και από πυρκαγιές και η προστασία 
ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.
Ο γεωργικός τομέας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να ζημιωθεί η γεωργική παραγωγή τόσο ποιοτικά όσο και 
ποσοτικά από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 
Προκειμένου να στηριχθεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
έναντι τέτοιων δυσμενών κλιματικών φαινόμενων, θα πρέπει να παρέχεται στήριξη για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών τους 
στην απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

8.2.5.3.2.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή  επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών

Δυνατότητα χρήσης προκαταβολών και χρηματοδοτικών εργαλείων

8.2.5.3.2.3. Links to other legislation

• Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208/Α/6-10-95) περί Ενεργητικής Προστασίας της γεωργικής, κτηνοτροφικής 
και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις

• Ν. 3877/20-9-2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής 
δραστηριότητας»

• Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν σήμερα

• Το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.Δ. 131/1974 «περί οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, 
κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α` 320) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
1409/1983 (Α` 199) και το άρθρο 39παράγρ. 10 του Ν. 2065/92 (Α` 113).

• Την ΚΥΑ αριθ. 432/20486 (ΦΕΚ Β` 345/14-02-2014) «Έγκριση προγράμματος οικονομικών 
αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2014»
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• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή κατά κατηγορία ενισχύσεων 
στην γεωργία

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή κατά κατηγορία ενισχύσεων.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/C 204/01) σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 
2014-2020 

8.2.5.3.2.4. Beneficiaries

Η στήριξη παρέχεται σε γεωργούς-κτηνοτρόφους ή ομάδες γεωργών-κτηνοτρόφων, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του Καν. 1307/2013 με την προϋπόθεση να είναι κάτοχοι της γεωργικής εκμετάλλευσης. Η 
στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε δημόσιους φορείς, όταν αποδεικνύεται σύνδεση μεταξύ των 
επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τους εν λόγω φορείς και του γεωργικού παραγωγικού 
δυναμικού

8.2.5.3.2.5. Eligible costs

Είναι οι επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη λήψη μέτρων με σκοπό τη μείωση των 
συνεπειών από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα στη γεωργική δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
κάτωθι:

Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών.

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης  γεωργών για επικείμενα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα

Αγορά υλικών και εγκατάστασης συστημάτων προστασίας των ζώων και των σταβλικών εγκαταστάσεων 
από πυρκαγιά

Εξοπλισμός εργαστηρίων για την αντιμετώπιση ασθενειών

Αγορά, αποθήκευση, διαχείριση και διανομή εμβολίων, φαρμάκων, θεραπευτικών ουσιών για ζώα και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Αντιμετώπιση δυνητικών επιπτώσεων μεταδοτικών ασθενειών φυτών

Προληπτική σφαγή ή θανάτωση ζώων ή καταστροφή ζωικών προϊόντων και φυτών καθώς και καθαρισμό 
και απολύμανση της εκμετάλλευσης και του εξοπλισμού

8.2.5.3.2.6. Eligibility conditions

Ο δικαιούχος είναι ασφαλισμένος στον αρμόδιο φορέα ή ιδιώτη
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Η εκμετάλλευση είναι καθόλα νόμιμη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Δεν έχουν ενισχυθεί για την ίδια δράση στο ίδιο αγροτεμάχιο για εγκατάσταση που είναι λειτουργική

8.2.5.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Η οικονομική ανταποδοτικότητα της εφαρμογής του μέτρου,

• το μέγεθος της έκτασης της καλλιέργειας,

• το είδος της καλλιέργειας, η συχνότητα χαλαζόπτωσης – βροχόπτωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και

• η αξία του παραγόμενου προϊόντος.

• η συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

• ο επιπολασμός της ασθένειας σε μια περιοχή.

• ο κίνδυνος εμφάνισης μιας ασθένειας σε μια περιοχή (πχ σύνορα με άλλη χώρα).

• η επαναληψιμότητα μιας ασθένειας στην ίδια εκμετάλλευση

8.2.5.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

- 80 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις πρόληψης που αναλαμβάνουν 
μεμονωμένοι γεωργοί

- 100 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις πρόληψης που εκτελούνται 
συλλογικά

Όταν η ενίσχυση καταβάλλεται σε ομάδα και οργάνωση παραγωγών, το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το ποσό της ενίσχυσης για το οποίο είναι επιλέξιμη η επιχείρηση

8.2.5.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.5.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.



280

8.2.5.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.5.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.5.3.2.11. Information specific to the operation

8.2.5.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

o Υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού του μέτρου και άλλων εθνικών ή 
ενωσιακών μέσων στήριξης ή από ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης Για παράδειγμα, εάν ο 
γεωργός καλύπτεται με συμβόλαιο για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού 
δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, το συνολικό ποσό που θα λάβει ο γεωργός 
για την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος της 
επένδυσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο συνδυασμό του μέτρου αυτού με τα εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνου.

o Υπερτιμολόγηση της αξίας (μη εύλογο κόστος) του μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών 
εγκαταστάσεων των επενδύσεων που θα προταθούν για τις δράσεις του εν λόγω Μέτρου, ήτοι 
επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα και επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών

o Πιθανή υπαγωγή δικαιούχων στο Μέτρο (Δράση 5.2) που δεν πληρούν την προϋπόθεση  ένταξης 
αναφορικά με το ποσοστό απωλειών (μεγαλύτερο του 30%) στην παραγωγή του δικαιούχου, 
λόγω μη ύπαρξης ακριβών στοιχείων καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης καλλιεργειών και 
παραγωγής των δικαιούχων

8.2.5.4.2. Mitigating actions

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση του εύλογου κόστους στο ανωτέρω Μέτρο 
είναι α) η χρήση κόστους αναφοράς, β) η σύγκριση των υποβαλλόμενων προσφορών και γ) η σύσταση 
Επιτροπών Αξιολόγησης με τη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων εάν απαιτείται. Σημειώνεται ότι για 
την ανασύσταση του φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου τα ανώτατα όρια των χορηγούμενων ενισχύσεων 
(κόστος αναφοράς) έχουν καταρτιστεί και παρατίθενται κατωτέρω (8.2.4) σχετικοί Πίνακες.

- Ενίσχυση των επιτόπιων επισκέψεων στο πλαίσιο των διοικητικών ελέγχων, για την επαλήθευση της 
προϋπόθεσης ύπαρξης απωλειών της παραγωγής των δικαιούχων σε ποσοστό άνω του 30%. Εφόσον 
διαπιστωθεί, μετά από ελέγχους,  ότι στο πλαίσιο της Δράσης 5.2 οι απώλειες της παραγωγής ήταν 
μικρότερες από 30% θα ανακτώνται οι οικονομικές ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί στους πληγέντες 
παραγωγούς και θα αποκλείονται από το Μέτρο για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από τον 
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Φορέα Εφαρμογής.

- Πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με άλλα πληροφοριακά συστήματα 
συμπληρωματικών Μέτρων και βάσεις δεδομένων ιδιωτικών συστημάτων ασφάλισης με σκοπό τον 
διασταυρωτικό έλεγχο για την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής αποτελεί σημαντική ενέργεια ελαχιστοποίησης των 
κινδύνων και βελτίωσης της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας στην υλοποίηση του Μέτρου. Η 
εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα συνοδεύεται από αναβάθμιση και επικαιροποίηση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής 
αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων. Επιπλέον, η βελτίωση των αναφορών και 
διασύνδεσης στα Πληροφοριακά Συστήματα θα συμβάλει και στην παροχή στατιστικών στοιχείων 
μεγαλύτερης αξιοπιστίας, καθώς και στη βελτιστοποίηση της στατιστικής ανάλυσης για τον ακριβέστερο 
προσδιορισμό των κυριότερων παραγόντων υπεύθυνων για την εμφάνιση σφάλματος με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό τους και τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό του σφάλματος

8.2.5.4.3. Overall assessment of the measure

Επειδή το συγκεκριμένο Μέτρο έχει εφαρμοστεί στη χώρα και κατά την περίοδο 2000-2006 (Μέτρο 6.5) 
υπάρχει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία η οποία σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ενέργειες 
μετριασμού των κινδύνων στην υλοποίηση του Μέτρου, θα συμβάλει στον περιορισμό του ποσοστού 
σφάλματος

8.2.5.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Από τα ήδη εγκεκριμένα από την ΕΕ προγράμματα αριθ. SA36130/13, SA 33890/13, SA 34832/12, 
SA33889/11, N 716/2009, κα, προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες:

Ενισχύσεις ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου.

Το ύψος της ενίσχυσης για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου (ενίσχυση για ανασύσταση) 
αναφέρεται αναλυτικά στον Πίνακα 1

Γεωργικές εργασίες ανασύστασης 

Οι απαιτούμενες εργασίες ανά είδος καλλιέργειας, κατηγορία ζημιάς, μορφή εργασίας, ανά δένδρο ή 
στρέμμα και κόστος εργασίας, είναι αυτές που αναγράφονται στον Πίνακα 2 . Στις περιπτώσεις που δεν 
πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, όπως αυτές προβλέπονται θα αφαιρείται το ανάλογο ποσό ενίσχυσης

Ενισχύσεις για το Ζωικό Κεφάλαιο

Η κλίμακα της ανώτατης μοναδιαίας αξίας ανά ζώο, με κριτήρια την ηλικία και την καθαροαιμία ή την 
παραγωγική κατεύθυνση καθορίζεται στον Πίνακα 3
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Πίνακας 1
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Πίνακας 2 -σελ.1
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Πίνακας 2 - σελ.2
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Πίνακας 3 -σελ.1



286

Πίνακας 3 -σελ.2
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Πίνακας 3 -σελ.3
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8.2.5.6. Information specific to the measure

8.2.5.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.6. M06 - Farm and business development (art 19)

8.2.6.1. Legal basis

Άρθρα19 και 3 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013

Άρθρο 8 και Παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2014]

Άρθρα 2,5,13του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2014]

 

8.2.6.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

To παρόν υπομέτρο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της μικρής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές 
περιοχές και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης σε αυτές τόσο 
στον πρωτογενή τομέα όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Εκτός της επιχειρηματικότητας 
συνδέεται άμεσα με την ηλικιακή αναζωογόνηση και προώθηση της οικονομικής αναπτυξιακής των 
αγροτικών περιοχών σε τομείς και δραστηριότητες που είναι συμβατές προς την αγροτική φυσιογνωμία, 
τα τοπικά προϊόντα τους και τη φυσική και πολιτιστική τους κληρονομιά. Αναλυτικότερα, ως επιμέρους 
επιδιώξεις πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

• Η ενίσχυση του νέου επιχειρηματία (ανεξαρτήτου κλάδου απασχόλησης) έχει κεντρική θέση 
καθότι η καταπολέμηση της ανεργίας (κυρίως των νέων) είναι βασική αναπτυξιακή στόχευση και 
συνδέεται τόσο με τους νέους που διαδέχονται την οικογενειακή επιχείρηση (αγροτική ή άλλη) 
όσο και με την τάση επιστροφής των νέων από τον αστικό χώρο. Λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής κρίσης, έχει σημασία η κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας μέσω παροχής 
ευκαιριών για απασχόληση και τη στήριξη ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού (όπως νέοι, 
γυναίκες και άλλες ειδικές ομάδες πληθυσμού).

• Η διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των αγροτικών περιοχών έχει εξέχουσα βαρύτητα 
καθότι συνδέεται τόσο με τη δημιουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και εισοδημάτων, 
ειδικά προς τη γεωργική απασχόληση (βλ. πολυδρατηριότητα), όσο και στη συνολική βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής στις αγροτικές περιοχές. Επίσης η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας 
επιτυγχάνεται  δημιουργώντας συμπληρωματικές οικονομικές δραστηριότητες  μεταξύ 
διαφορετικών τομέων, αναφέροντας ενδεικτικά τη σύνδεση μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού, 
φυσικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων. Ως πιο 
χαρακτηριστικό αναφέρεται το παράδειγμα των αγροτών που συμπληρωματικά της γεωργικής 
τους δραστηριότητα και της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, μπορούν να παρέχουν και άλλες 
υπηρεσίες (π.χ. αναψυχής, κοινωνικές δραστηριότητες) που όμως είναι «συνδεδεμένες» με την 
γεωργική εκμετάλλευση, συνεισφέροντας στη πολυλειτουργικότητα και επισκεψιμότητα της. 
Παρομοίως μπορούν να δραστηριοποιηθούν μέσω τοπικών αγορών ή αγορών παραγωγών και 
έχουν καλύτερη πρόσβαση για τη διάθεση των αγροτικών τους προϊόντων. Η προστιθέμενη αξία 
αυτής της «πολυλειτουργικής» προσέγγισης στη γεωργική δραστηριότητα είναι κάτι που έχει 
αναγνωριστεί και μάλιστα ενσωματώθηκε πρόσφατα στην εθνική νομοθεσία (βλ. Ν. 4235/2014: 
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«πολυλειτουργικό αγρόκτημα», «οικοτεχνία»).

• Ειδικά για τον πρωτογενή τομέα, επιδιώκεται η αύξηση της βιωσιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι παρέχονται κίνητρα όχι μόνο για την 
εγκατάσταση νέων γεωργών αλλά και για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις, επιδιώκεται η αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων μέσω υποχρεώσεων όπως η απόκτηση κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων 
(π.χ. μέσω κατάρτισης), η αύξηση της δυναμικότητας των εκμεταλλεύσεων και η μονιμότητα της 
εγκατάστασής τους, διασφαλίζοντας ότι κατά το πέρας της υποστήριξης εισέρχονται ή 
παραμένουν στη γεωργική δραστηριότητα, επαγγελματίες γεωργοί που έχουν τα κατάλληλα 
«εφόδια» (γνώσεις, πάγιο κεφάλαιο και πάγιες επενδύσεις, τεχνογνωσία, πρόσβαση σε 
συνεργασίες και αγορές) ώστε να είναι ανταγωνιστικοί. Για το λόγο αυτό τα σχετικά υπομέτρα 
μπορούν να συνδυαστούν και με άλλα μέτρα του ΠΑΑ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας των αγροτικών περιοχών (επιχειρήσεις, 
γεωργούς), δρώντας όμως συμπληρωματικά προς αντίστοιχες δημοσίου ή κοινωφελούς χαρακτήρα 
δράσεις και υποδομές που θα υλοποιηθούν από δημόσιους φορείς ή άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς 
και υποστηρίζονται από το μέτρο 7. Επίσης έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών 
και νέων εφαρμογών (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας, εφαρμογή τεχνολογικών ή κοινωνικών καινοτομιών) 
έτσι ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, αυξάνοντας παράλληλα την 
αποτελεσματικότητα και τη στόχευση των παρεμβάσεων.

Με βάση τα παραπάνω, το μέτρο υποστηρίζει άμεσα τις περιοχές εστίασης 2α (αναδιάρθρωση 
εκμεταλλεύσεων) και 2β (ηλικιακή ανανέωση αρχηγών εκμεταλλεύσεων) της 2ης προτεραιότητας 
(αναδιάρθρωση και αύξηση ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη, όπως επίσης και στην περιοχή εστίασης 6α (δημιουργία απασχόλησης) της 6η 
προτεραιότητας (οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών). Ευρύτερα το μέτρο συμβάλλει στις 
περιοχές εστίασης 3α (καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα) και 5γ 
(εξοικονόμηση ενέργειας) καθώς και στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία και το 
περιβάλλον.

Σύμφωνα με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020, οι δράσεις για τις οποίες εκχωρείται η 
διαχείριση πράξεων αφορούν στην ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους αγρότες, ανάλογα με τις 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες, εκκίνησης επιχειρήσεων αφενός μεν για μη γεωργικές δραστηριότητες σε 
αγροτικές περιοχές, σε συνέργεια με δράσεις των ΠΕΠ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ), καθώς και για την ανάπτυξη 
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

8.2.6.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.6.3.1.  6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Sub-measure: 

• 6.1 - business start up aid for young farmers
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8.2.6.3.1.1. Description of the type of operation

Αφορά την παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων ανθρώπων στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη 
τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η αύξηση της απασχόλησης και η 
δημογραφική αναζωογόνηση των απασχολούμενων στο γεωργικό τομέα, είτε μέσω διαδοχής εντός 
οικογενειακών εκμεταλλεύσεων είτε μέσω προσέλκυσης νέων ανθρώπων (βλ «τάση» επιστροφής κυρίως 
νέων ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές). Πάντως εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι 
η «δημιουργία» δυναμικών γεωργών επιχειρηματιών που μετά το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν τα 
κατάλληλα «εφόδια» (γνώσεις, γη, πάγιο κεφάλαιο, τεχνογνωσία κλπ), ανταγωνιστικές εκμεταλλεύσεις 
και επαρκές εισόδημα. Αναλυτικότερα, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα και 
μονιμότητα της εγκατάστασης νέων γεωργών, τίθενται απαιτήσεις ως προς την απόκτηση κατάλληλων 
επαγγελματικών προσόντων, τη διαρθρωτική προσαρμογή και την αύξηση της δυναμικότητας των 
εκμεταλλεύσεων καθώς και την απόκτηση της σχετικής επαγγελματικής ιδιότητας. Η ενίσχυση μπορεί να 
καλύπτει διάφορες δαπάνες και να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς (π.χ. απόκτηση γης, αγορά 
ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, απόκτηση εξοπλισμού, ίδια συμμετοχή σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή άλλα 
επενδυτικά σχέδια, λειτουργικά όπως το μισθολογικό κόστος) και δίδεται στη βάση υποβολής σχετικού 
επιχειρηματικού σχεδίου και επίτευξης σχετικών στόχων και δεσμεύσεων. Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 
έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ που συνεισφέρουν στην επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας στον πρωτογενή τομέα όπως κατάρτιση, συμβουλές, επενδύσεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, ένταξη σε ομάδες παραγωγών/συστήματα ποιότητας/σχέδια συνεργασίας (βλ. μέτρα 
1,2,3,4,9,16).

8.2.6.3.1.2. Type of support

Χορήγηση κεφαλαίου σε νέους γεωργούς για την πρώτη εγκατάστασή τους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
και την εκκίνηση συναφών γεωργικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που 
αφορούν την ιδιότητα του δικαιούχου όσο και αξιολόγηση αντίστοιχου επιχειρηματικού σχεδίου.

8.2.6.3.1.3. Links to other legislation

• Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για:

• Τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ (Κανονισμός 1307/13)

• Νομοθετικό πλαίσιο για την Γεωργική δραστηριότητα, τις Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τους 
Επαγγελματίες Αγρότες, τα Αγροτικά Προϊόντα και τη δημιουργία σχετικών μητρώων (βλ. Νόμοι 
4235/14, 3874/10, 2550/1997, 3955/2011)

• Δίκαιο Εταιριών (βλ. Εμπορικός / Αστικός Κώδικας, Ν. 3190/55 για ΕΠΕ, ΚΝ.2190/20 για ΑΕ, 
Ν.3419/05 για ΓΕΜΗ, Ν.4072/12 για Κεφαλαιουχική εταιρία, Ν. 2810/00 για αστικούς 
συνεταιρισμούς, Ν. 4019/11για κοινωνική οικονομία)

8.2.6.3.1.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τα εξής (κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης):
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• Έχουν ως αρχηγούς και διαχειριστές από έναν ή περισσότερους νέους γεωργούς, ήτοι φυσικά 
πρόσωπα που πληρούν τα εξής: α) είναι ηλικίας έως 40 ετών, β) διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα για την γεωργική δραστηριότητα ή δεσμεύονται να αποκτήσουν εντός 36 μηνών από 
την ημερομηνία ένταξής τους, γ) ανέλαβαν την αρχηγία και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης για 
πρώτη φορά.

• Διαθέτουν γεωργική εκμετάλλευση η οποία: α) βρίσκεται εντός περιοχών παρέμβασης του 
μέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8, β) έχει μέγεθος δυναμικότητας σε όρους 
απασχόλησης τουλάχιστον 0,5 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες ετησίως) 
στην περίπτωση των φυσικών προσώπων ή τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ επί τον αριθμό των μελών – 
εταίρων του νομικού προσώπου.

• Η αρχηγία, διαχείριση και κατοχή των εκμεταλλεύσεων ασκούνται κατά τρόπο μόνιμο και 
δεσμευτικό είτε στην περίπτωση των νομικών προσώπων είτε των φυσικών προσώπων σύμφωνα 
με τους όρους που ορίζονται στην Παράγραφο 8.2.5 (Επιπρόσθετες πληροφορίες). 

Δεν είναι επιλέξιμοι:

• Δημόσιοι φορείς

• Εκμεταλλεύσεις με αρχηγούς ή διαχειριστές που ασκούν μόνιμη και σημαντική εξωγεωργική 
απασχόληση, είναι εκτός παραγωγικής δραστηριότητας (π.χ. συνταξιούχοι), είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι.

8.2.6.3.1.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμα επιχειρησιακά σχέδια με διάρκεια υλοποίησης έως 5 έτη και το σύνολο των δράσεων και 
δαπανών που προβλέπονται σε αυτά και συνδέονται με την γεωργική δραστηριότητα και την αύξηση της 
βιωσιμότητας και την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (π.χ. απόκτηση γης και ζωικού ή φυτικού 
κεφαλαίου, αγορά εξοπλισμού, ίδια συμμετοχή σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή άλλα επενδυτικά σχέδια, 
λειτουργικές δαπάνες π.χ. μισθολογικό κόστος). Για τον λόγο αυτό, το παρόν μέτρο μπορεί να 
συνδυάζεται με άλλα μέτρα που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα. Συγκεκριμένα, το επιχειρηματικό 
σχέδιο δύναται να περιλαμβάνει και να δίνει πρόσβαση σε στήριξη άλλων μέτρων του ΠΑΑ όπως την 
κατάρτιση, παροχή συμβουλών, επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ένταξη σε ομάδες 
παραγωγών/συστήματα ποιότητας/σχέδια συνεργασίας (βλ. μέτρα 1,2,3,4,9,16) περιέχοντας λεπτομερή 
περιγραφή και τεκμηρίωση των δράσεων και δαπανών για αυτά τα μέτρα σύμφωνα με τους επιμέρους 
όρους τους. Αντίστοιχα για τα αναφερόμενα μέτρα η συμμετοχή στο μέτρο των νέων γεωργών θα 
αποτελεί κριτήριο επιλογής ή επιλεξιμότητας αυτών.

8.2.6.3.1.6. Eligibility conditions

• Οι όροι σχετικά με τον δικαιούχο, την εκμετάλλευση και την περιοχή όπως περιγράφονται.

• Η εκπλήρωση της ιδιότητας του «ενεργού» αγρότη (Καν. 1307/2013, άρ.9) το αργότερο εντός 18 
μηνών από την ημερομηνία 1ης εγκατάστασης.

• Η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, διάρκειας υλοποίησης έως 5 έτη, για τη δημιουργία 
βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης προσαρμοσμένης στις εθνικές/κοινοτικές απαιτήσεις 
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(συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών) που περιλαμβάνει:

Α) Περιγραφή της αρχικής και τελικής κατάστασης (στόχοι) ως προς οικονομικά και λειτουργικά 
στοιχεία της εκμετάλλευσης (π.χ. εισόδημα και επαγγελματικά προσόντα αρχηγού - διαχειριστή, έκταση, 
τομείς παραγωγής, φυτικό-ζωικό κεφάλαιο, εγκαταστάσεις – εξοπλισμός, δυναμικότητα σε ΜΑΕ).

Β) Αναλυτική περιγραφή των δράσεων και του χρονοδιαγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ, για την επίτευξη των στόχων σχετικά με την αύξηση της 
βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης και ειδικά των εξής δεσμευτικών στόχων (από την ένταξη):

(α) ενδιάμεσος στόχος (εντός 3 ετών): οι δικαιούχοι να έχουν αποκτήσει κατάλληλα επαγγελματικά 
προσόντα,

(β) τελικός στόχος (εντός 5 ετών): ορθή υλοποίηση του σχεδίου ως προς τα εξής: 1) οι δικαιούχοι να 
έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, 2) η γεωργική εκμετάλλευση να έχει επιτύχει 
αύξηση της δυναμικότητας κατ’ ελάχιστον μεγαλύτερη της 1 ΜΑΕ και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη 
από 20% της αρχικής. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αύξηση της δυναμικότητας σε όρους 
ΜΑΕ (1 ΜΑΕ και 20%) υπολογίζεται επί τον αριθμό των μελών – εταίρων του νομικού προσώπου.

Δύναται η τροποποίηση του σχεδίου το ανώτερο 3 φορές σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (π.χ. μη ένταξη 
σε άλλα μέτρα) αλλά χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά ο τελικός δεσμευτικός στόχος.

• Η δέσμευση για τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (5 έτη μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου) 
για παραμονή στην γεωργική εκμετάλλευση, δραστηριότητα και επαγγελματική ιδιότητα.

• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.6.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Κατηγορία και είδος περιοχών (π.χ. μειονεκτικές περιοχές, διοικητικές υποδιαιρέσεις ΟΤΑ Α 
βαθμού βλ. τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό)

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία σχεδιασμού (βλ. βιωσιμότητα, δημιουργία εισοδήματος)

• Κατηγορίες και προσόντα δικαιούχων (βλ. επαγγελματικά προσόντα, ειδικές κατηγορίες 
πληθυσμού όπως άνεργοι, γυναίκες)

• Κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (φυτική, ζωική ή μεικτή)

8.2.6.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 50.000 € ανά δικαιούχο αλλά θα διαφοροποιείται 
με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που αφορούν την περιοχή και την εκμετάλλευση (π.χ. 
κατηγορία περιοχών, παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης, μέγεθος εκμετάλλευσης. Το ποσό 
ενίσχυσης θα καταβάλλεται το ανώτερο σε 3 δόσεις, με την καταβολή της 2ης δόσης να εξαρτάται από 
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την επίτευξη του ενδιάμεσου δεσμευτικού στόχου  και της τελευταίας δόσης από την επίτευξη του 
τελικού δεσμευτικού στόχου (βλ. επαγγελματική ιδιότητα, δυναμικότητα εκμετάλλευσης μεγαλύτερης 
της 1 ΜΑΕ κλπ).

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού (βλ. Γεν. Απαλλακτικός 
Κανονισμός στον γεωργικό τομέα [ΧΧΧ/2014], Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 
στον γεωργικό τομέα [2014/C 204/01])

8.2.6.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.6.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Summary of the requirements of the business plan

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Domains of diversification covered

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.6.3.2. 6.2 Εκκίνηση μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές

Sub-measure: 

• 6.2 - business start up aid for non-agricultural activities in rural areas

8.2.6.3.2.1. Description of the type of operation

Υποστηρίζει τη δημιουργία «μικρής» επιχειρηματικότητας (έναρξη νέας επιχείρησης ή νέας οικονομικής 
δραστηριότητας), εκτός γεωργίας και κύριας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, σε επιλεγμένους τομείς 
του 2γενή και 3γενή τομέα και στις αγροτικές περιοχές. Αφορά το σύνολο των νομικών ή φυσικών 
προσώπων (συμπεριλαμβανομένων ατομικών επιχειρήσεων, αγροτών και μελών αγροτικού νοικοκυριού) 
που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε αυτές (βλ. έδρα επιχείρησης). Στόχος είναι η 
δημιουργία ή/και διατήρηση θέσεων απασχόλησης (και αυτοαπασχόλησης) και η ενίσχυση των 
οικογενειακών εισοδημάτων, βοηθώντας ταυτόχρονα στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής (βλ. ανεργία, 
ιδιαίτερα νεανική, τάση επιστροφής στην ύπαιθρο). Επίσης, η δημιουργία επαρκής διαφοροποιημένης 
βάσης στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να δράσει συμπληρωματικά σε αντίστοιχες δημόσιες παρεμβάσεις για 
την τοπική ανάπτυξη όπως: α) στην παροχή βασικών υπηρεσιών για την ποιότητα ζωής β) στην 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνάδουν με την πολιτιστική, αγροτική και φυσική κληρονομιά της 
υπαίθρου και μπορούν να συνεισφέρουν στην επισκεψιμότητά της δρώντας συμπληρωματικά (π.χ. 
σύνδεση τουρισμού – τοπικών προϊόντων). Παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη διαφοροποιημένων 
δραστηριοτήτων από γεωργούς, οι οποίες παρέχουν σε αυτούς συμπληρωματικό εισόδημα (βλ. 
πολυδραστηριότητα ως φυσικά πρόσωπα, εποχικότητα γεωργικής ασχολίας) και μπορούν να είναι 
«συνδεδεμένες» με τη γεωργική ασχολία είτε αναπτύσσονται εντός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. 
υπηρεσίες αναψυχής και κοινωνικές δραστηριότητες ως πολυλειτουργικά αγροκτήματα) είτε εκτός 
αυτών (π.χ. δραστηριοποίηση παραγωγών σε τοπικές αγορές ή αγορές παραγωγών για τη διάθεση των 
προϊόντων τους). Η ενίσχυση δίδεται βάσει υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου για την κάλυψη σχετικών 
δαπάνών (π.χ. λειτουργικές δαπάνες, μισθολογικό κόστος, κόστος εγκατάστασης και εξοπλισμού, ίδια 
συμμετοχή σε χρηματοδοτικά μέσα, προβολή κλπ).

8.2.6.3.2.2. Type of support

Παροχή κεφαλαίου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων γεωργών και μέλη 
αγροτικού νοικοκυριού) για την κάλυψη ισόποσων επιλέξιμων δαπανών σχετικά με την ανάπτυξη μη 
γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός αγροτικών περιοχών έτσι όπως ορίζονται στο ΠΑΑ 
(περιοχές παρέμβασης του μέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8) σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις που αφορούν την ιδιότητα του δικαιούχου όσο και αξιολόγηση αντίστοιχου 
επιχειρηματικού σχεδίου.

8.2.6.3.2.3. Links to other legislation

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

• Νομοθετικό πλαίσιο για την Γεωργική δραστηριότητα, τις Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τους 
Επαγγελματίες Αγρότες, τα Αγροτικά Προϊόντα και τη δημιουργία σχετικών μητρώων (βλ. Νόμοι 
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4235/14, 3874/10, 2550/1997, 3955/2011)

• Δίκαιο Εταιριών (βλ. Εμπορικός / Αστικός Κώδικας, Ν. 3190/55 για ΕΠΕ, ΚΝ.2190/20 για ΑΕ, 
Ν.3419/05 για ΓΕΜΗ, Ν.4072/12 για Κεφαλαιουχική εταιρία, Ν. 2810/00 για αστικούς 
συνεταιρισμούς, Ν. 4019/11για κοινωνική οικονομία)

• Αδειοδότηση περιβαλλοντική, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων (βλ. Ν. 4014/11, Ν. 3982/11, 
Νόμοι για ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Ν 4122/13, Ν.3855/10,3851/10, 3054/02, 3423/05, 
3769/09)

• Πλαίσιο Τουρισμού/Αγροτουρισμού

8.2.6.3.2.4. Beneficiaries

Υπάρχουν δύο (2) κατηγορίες δικαιούχων:

• Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εκτός γεωργικού τομέα και εκπληρώνουν 
την έννοια των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)

• Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός γεωργικού τομέα (βλ γεωργοί και 
μέλη αγροτικού νοικοκυριού). Ως μέλη αγροτικού νοικοκυριού ορίζονται φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση, εξαιρουμένων των γεωργικών εργατών.

Δεν είναι επιλέξιμοι:

• Δημόσιοι φορείς

• Κοινό επιχειρηματικό σχήμα (ομάδα δικαιούχων) ή / και νόμιμος εκπρόσωπος – κύριος εταίρος 
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) αυτών που χρηματοδοτείται από άλλα μέτρα (βλ. 16,9) σχετικά με 
κοινή επιχειρηματική πρόταση.

8.2.6.3.2.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• που προβλέπονται σε σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο σχετικά με την ανάπτυξη διαφοροποιημένης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας (έναρξη νέας επιχείρησης ή νέου κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας σε επιλεγμένους κλάδους του 2γενή και 3γενή τομέα) αναφέροντας ενδεικτικά:

α) Διάφορες λειτουργικές δαπάνες (π.χ. δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας, μισθολογικό κόστος, 
κατάρτιση και λοιπές δαπάνες για το ανθρώπινο δυναμικό, απόκτηση συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
δαπάνες προβολής και προώθησης της επιχείρησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ίδια συμμετοχή σε 
χρηματοδοτικά μέσα ή αλλά επενδυτικά σχέδια κλπ)

β) Μελέτη και η κατασκευή/διαμόρφωση κτηρίων ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων, η προμήθεια 
σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, η απόκτηση «άυλων» επενδύσεων (π.χ. διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας) και άλλες γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων) σχετιζόμενες με 
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τις κατασκευές και τον εξοπλισμό.

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• η αγορά μεταφορικών μέσων

• η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού

• λοιπές δαπάνες σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. 
Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού [..../2014]

ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το 
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013)

8.2.6.3.2.6. Eligibility conditions

• Η έδρα της επιχείρησης να βρίσκεται εντός αγροτικών περιοχών έτσι όπως ορίζονται στο ΠΑΑ 
(περιοχές παρέμβασης του μέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8). Η υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου, διάρκειας υλοποίησης έως 3 έτη, που προβλέπει τη δημιουργία νέας 
επιχείρησης ή την ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας για υφιστάμενη επιχείρηση και 
περιλαμβάνει:

Α) Περιγραφή αρχικής και τελικής κατάστασης (στόχοι) ως προς οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία 
της επιχείρησης (π.χ. εισόδημα και επαγγελματικά προσόντα ιδιοκτήτη, προϋπολογισμοί και 
αποτελέσματα χρήσης, αριθμός και είδος απασχολούμενων, πάγιο κεφάλαιο, δυναμικότητα 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κλπ).

Β) Αναλυτική περιγραφή των δράσεων και του χρονοδιαγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ, για την επίτευξη των στόχων σχετικά με την ανάπτυξη οικονομικής 
δραστηριότητας ή νέας επιχείρησης και ειδικά του εξής δεσμευτικού στόχου (εντός 3 ετών από την 
ημερομηνία ένταξης): ορθή υλοποίηση του σχεδίου και δημιουργία τουλάχιστον 1 Ετησίας Μονάδας 
Απασχόλησης (ΕΜΕ = 1 θέση πλήρους απασχόλησης /έτος)

Δύναται η τροποποίηση του σχεδίου το ανώτερο 2 φορές σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (π.χ. μη ένταξη 
σε άλλα μέτρα) και χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά ο τελικός στόχος.

• Η δέσμευση για τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων για μη παύση/μεταβίβαση της επιχείρησης 
και δραστηριότητας (έως 3 έτη μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου) και διατήρηση των θέσεων 
απασχόλησης (έως 1 έτος μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου).

• Η έναρξη επιχείρησης ή δραστηριότητας στους οικονομικούς κλάδους του 2γενή και 3γενή 
τομέα, έτσι όπως περιγράφονται στη Παράγραφο 8.2.6 (Σημαντικά σημεία του μέτρου). Είναι 
εκτός η γεωργική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και πώλησης των 
ιδίων προϊόντων εντός γεωργικής εκμετάλλευσης βλ. καθετοποίηση) και η «κύρια» μεταποίηση 
και εμπορία αγροτικών προϊόντων του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (π.χ. κυρίως τρόφιμα) που 
καλύπτονται από το αντίστοιχο μέτρο 4 του ΠΑΑ.

• Η συμμόρφωση με την έννοια των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 
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2003/361/ΕΚ)

• Η έδρα της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών) να βρίσκεται εντός αγροτικών 
περιοχών έτσι όπως ορίζονται στο ΠΑΑ (περιοχή παρέμβασης του μέτρου)

• Η τήρηση όρων περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης (βλ. προστασία τοπικής 
αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος)

• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.6.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Κατηγορία και είδος περιοχών (π.χ. μειονεκτικές περιοχές, διοικητικές υποδιαιρέσεις ΟΤΑ Α 
βαθμού βλ. τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό)

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία σχεδιασμού (βλ. δημιουργία θέσεων απασχόλησης)

• Κατηγορίες και προσόντα δικαιούχων (βλ. επαγγελματικά προσόντα, ειδικές κατηγορίες 
πληθυσμού όπως άνεργοι, γυναίκες)

• Ειδικά για τη 2η κατηγορία δικαιούχων (γεωργοί και μέλη αγροτικού νοικοκυριού) η συμβολή 
στην άσκηση «διαφοροποιημένων» δραστηριοτήτων στην «πολυλειτουργικότητα» των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. προσφορά υπηρεσιών αναψυχής εντός γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, διάθεση των προϊόντων τους στις τοπικές αγορές).

8.2.6.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 50.000 € ανά 
δικαιούχο ανάλογα με τις δηλούμενες δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου. Το ποσό ενίσχυσης θα 
καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, με την καταβολή της τελευταίας δόσης να εξαρτάται από την 
επίτευξη του τελικού δεσμευτικού στόχου (βλ. δημιουργία 1 ΕΜΕ).

Οι παρεμβάσεις αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι 100%, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, ήτοι ότι το σύνολο των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που λαμβάνει ο δικαιούχος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 3 ετών.

8.2.6.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.
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8.2.6.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Summary of the requirements of the business plan

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Domains of diversification covered

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.
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8.2.6.3.3. 6.3 Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Sub-measure: 

• 6.3 - business start up aid for the development of small farms

8.2.6.3.3.1. Description of the type of operation

Μέσω του μέτρου υποστηρίζεται η ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αγροτικές 
περιοχές, είτε αυτό αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων «οριακών» σε δυναμικότητα εκμεταλλεύσεων, 
είτε «νεοεισερχόμενους» στην γεωργική απασχόληση ανθρώπους που όμως δεν πληρούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του υπομέτρου 6.1. για νέους γεωργούς (π.χ. μέγεθος εκμετάλλευσης). Θα πρέπει 
πάντως να εξασφαλιστεί ένα ορισμένο επίπεδο βιωσιμότητας των δημιουργούμενων ή υποστηριζόμενων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην απόκτηση κατάλληλων επαγγελματικών 
προσόντων των ιδιοκτητών των εκμεταλλεύσεων καθώς και την επίτευξη μιας ελάχιστης δυναμικότητας 
μέσω διαρθρωτικής προσαρμογής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά το πέρας της υποστήριξης. Η 
ενίσχυση μπορεί να καλύπτει διάφορες δαπάνες και να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς (π.χ. 
απόκτηση γης, αγορά ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, απόκτηση εξοπλισμού, ίδια συμμετοχή σε 
χρηματοδοτικά εργαλεία ή άλλα σχέδια, λειτουργικά όπως το μισθολογικό κόστος) και δίδεται στη βάση 
υποβολής σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου και επίτευξης σχετικών στόχων και δεσμεύσεων. Οι 
δικαιούχοι του υπομέτρου έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ που 
συνεισφέρουν στην επίτευξη ανταγωνιστικότητας στον πρωτογενή τομέα όπως κατάρτιση, συμβουλές, 
επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ένταξη σε ομάδες παραγωγών/συστήματα ποιότητας/σχέδια 
συνεργασίας (βλ. μέτρα 1,2,3,4,9,16).

Το υπομέτρο συμβάλλει στη τόνωση της απασχόλησης και την αύξηση του οικογενιακού εισοδήματος, 
ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης (βλ. αντιμετώπιση ανεργίας, 
τάση «επιστροφής» στις αγροτικές περιοχές).

8.2.6.3.3.2. Type of support

Χορήγηση κεφαλαίου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την ανάπτυξη 
συναφών γεωργικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την 
ιδιότητα του δικαιούχου όσο και αξιολόγηση αντίστοιχου επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται η χορήγηση 
προκαταβολής.

8.2.6.3.3.3. Links to other legislation

• Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για:

• Τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ (Κανονισμός 1307/13)

• Νομοθετικό πλαίσιο για την Γεωργική δραστηριότητα, τις Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τους 
Επαγγελματίες Αγρότες, τα Αγροτικά Προϊόντα και τη δημιουργία σχετικών μητρώων (βλ. Νόμοι 
4235/14, 3874/10, 2550/1997, 3955/2011)

• Δίκαιο Εταιριών (βλ. Εμπορικός / Αστικός Κώδικας, Ν. 3190/55 για ΕΠΕ, ΚΝ.2190/20 για ΑΕ, 
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Ν.3419/05 για ΓΕΜΗ, Ν.4072/12 για Κεφαλαιουχική εταιρία, Ν. 2810/00 για αστικούς 
συνεταιρισμούς, Ν. 4019/11για κοινωνική οικονομία)

8.2.6.3.3.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύουν τα εξής (κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης):

• Διαθέτουν γεωργική εκμετάλλευση η οποία: α) βρίσκεται εντός αγροτικών περιοχών έτσι όπως 
ορίζονται στο ΠΑΑ (περιοχές παρέμβασης του μέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8), β) 
έχει μέγεθος δυναμικότητας σε όρους απασχόλησης μέχρι 0,49 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας 
(1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες ετησίως) στην περίπτωση των φυσικών προσώπων ή μέχρι 0,49 ΜΑΕ επί 
τον αριθμό των μελών - εταίρων του νομικού προσώπου.

• Έχουν ως αρχηγούς και διαχειριστές φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εξής: α) είναι ηλικίας έως 
50 ετών, β) διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα για την γεωργική δραστηριότητα ή 
δεσμεύονται να αποκτήσουν εντός 48 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους.

Δεν είναι επιλέξιμοι:

• Δημόσιοι φορείς

• Εκμεταλλεύσεις με αρχηγούς ή διαχειριστές που ασκούν μόνιμη και σημαντική εξωγεωργική 
απασχόληση, είναι εκτός παραγωγικής δραστηριότητας (βλ. συνταξιούχοι), δημόσιοι υπάλληλοι.

8.2.6.3.3.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια με διάρκεια υλοποίησης έως 4 έτη και το σύνολο των δράσεων 
και δαπανών που προβλέπονται σε αυτά συνδέονται με την γεωργική δραστηριότητα και την αύξηση της 
βιωσιμότητας και την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (π.χ. απόκτηση γης και ζωικού ή φυτικού 
κεφαλαίου, αγορά εξοπλισμού, ίδια συμμετοχή σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή άλλα επενδυτικά σχέδια, 
λειτουργικές δαπάνες π.χ. μισθολογικό κόστος). Για τον λόγο αυτό, το παρόν μέτρο μπορεί να 
συνδυάζεται με άλλα μέτρα που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα. Συγκεκριμένα, το επιχειρηματικό 
σχέδιο δύναται να περιλαμβάνει και να δίνει πρόσβαση σε στήριξη άλλων μέτρων του ΠΑΑ όπως 
κατάρτιση, παροχή συμβουλών, επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ένταξη σε ομάδες 
παραγωγών/συστήματα ποιότητας/σχέδια συνεργασίας (βλ. μέτρα 1,2,3,4,9,16) περιέχοντας λεπτομερή 
περιγραφή και τεκμηρίωση των δράσεων και δαπανών για αυτά τα μέτρα σύμφωνα με τους επιμέρους 
όρους τους. Αντίστοιχα για τα αναφερόμενα μέτρα η συμμετοχή στο μέτρο των νέων γεωργών θα 
αποτελεί κριτήριο επιλογής ή επιλεξιμότητας αυτών.

8.2.6.3.3.6. Eligibility conditions

• Οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με τον δικαιούχο, την εκμετάλλευση και την περιοχή όπως 
περιγράφονται.
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• Η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, διάρκειας υλοποίησης έως 4 έτη, για τη δημιουργία 
βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης προσαρμοσμένης στις εθνικές/κοινοτικές απαιτήσεις  που 
περιλαμβάνει:

Α) Περιγραφή της αρχικής και τελικής κατάστασης (στόχοι) ως προς οικονομικά και λειτουργικά 
στοιχεία της εκμετάλλευσης (π.χ. εισόδημα και επαγγελματικά προσόντα αρχηγού - διαχειριστή, έκταση, 
τομείς παραγωγής, φυτικό-ζωικό κεφάλαιο, εγκαταστάσεις – εξοπλισμός, δυναμικότητα σε ΜΑΕ).

Β) Αναλυτική περιγραφή των δράσεων και του χρονοδιαγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ, για την επίτευξη των στόχων σχετικά με την αύξησης της 
βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης και ειδικά του εξής τελικού δεσμευτικού στόχου (εντός 4 ετών από την 
ένταξη): ορθή υλοποίηση του σχεδίου ειδικά ως προς τα εξής: 1) οι αρχηγοί και διαχειριστές να έχουν 
αποκτήσει κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, 2) οι αρχηγοί και διαχειριστές να έχουν αποκτήσει την 
ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, 3) η γεωργική εκμετάλλευση επιτυγχάνει να έχει επιτύχει αύξηση της 
δυναμικότητας κατ’ ελάχιστον μεγαλύτερη από 40% της αρχικής. Στην περίπτωση των νομικών 
προσώπων, η αύξηση της δυναμικότητας σε όρους ΜΑΕ (40% ) υπολογίζεται επί τον αριθμό των μελών 
του νομικού προσώπου.

• Δύναται η τροποποίηση του σχεδίου το ανώτερο 2 φορές σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (π.χ. μη 
ένταξη σε άλλα μέτρα) αλλά χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά ο τελικός δεσμευτικός στόχος.

• Η δέσμευση για τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (3 έτη μετά το πέρας του σχεδίου) για 
παραμονή στην γεωργική εκμετάλλευση και διατήρησης της επαγγελματική ιδιότητα.

Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση

8.2.6.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Κατηγορία και είδος περιοχών (π.χ. μειονεκτικές περιοχές, διοικητικές υποδιαιρέσεις ΟΤΑ Α 
βαθμού βλ. τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό)

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία σχεδιασμού (βλ. βιωσιμότητα, δημιουργία εισοδήματος)

• Κατηγορίες και προσόντα δικαιούχων (βλ. επαγγελματικά προσόντα, ειδικές κατηγορίες 
πληθυσμού όπως άνεργοι, γυναίκες)

8.2.6.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 15.000 € ανά δικαιούχο αλλά θα διαφοροποιείται 
με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που αφορούν την περιοχή και την εκμετάλλευση (π.χ. 
κατηγορία περιοχών, παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης, μέγεθος εκμετάλλευσης. Το ποσό 
ενίσχυσης θα καταβάλλεται το ανώτερο σε 2 δόσεις, με την καταβολή της τελευταίας δόσης να 
εξαρτάται από την επίτευξη του τελικού δεσμευτικού στόχου (βλ. κατάρτιση, επαγγελματική ιδιότητα, 
αύξηση δυναμικότητας κατά 40%).

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού (βλ. Γεν. Απαλλακτικός 
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Κανονισμός στον γεωργικό τομέα [ΧΧΧ/2014], Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 
στον γεωργικό τομέα [2014/C 204/01])

8.2.6.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.3.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Summary of the requirements of the business plan

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Domains of diversification covered

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.
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8.2.6.3.4. 6.4 Ενίσχυση επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες

Sub-measure: 

• 6.4 - support for investments in creation and development of non-agricultural activities

8.2.6.3.4.1. Description of the type of operation

Στο πλαίσιο της δράσης υποστηρίζεται η δημιουργία ιδιωτικών υποδομών, εκτός γεωργίας και κύριας 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, σε επιλεγμένους τομείς του 2γενή και 3γενή τομέα εντός αγροτικών 
περιοχών (για τους γεωργούς και τα μέλη αγροτικού νοικοκυριού μπορεί να αφορά και ανάπτυξη 
υποδομών για τη διάθεση των προϊόντων τους σε περιοχές εκτός αγροτικών περιοχών). Αφορά όλες τις 
κατηγορίες δικαιούχων (βλ. γεωργοί και μέλη αγροτικού νοικοκυριού, πολύ μικρές και μικρές μη 
αγροτικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα). Η ανάπτυξη υποδομών ιδιωτικού χαρακτήρα αναμένεται να 
συνεισφέρει στη δημιουργία ή /και διατήρηση των θέσεων απασχόλησης όσο και (συμπληρωματικά σε 
δημόσιου χαρακτήρα υποδομές του μέτρου 7) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τον τοπικό 
πληθυσμό όσο και στην ανάπτυξη της οικονομίας των αγροτικών περιοχών μέσω δραστηριοτήτων που 
συνάδουν με την πολιστιστική, φυσική και αγροτική κληρονομιά των αγροτικών περιοχών και βοηθούν 
στην επισκεψιμότητα τους και στη διασύνδεση μεταξύ τομέων της οικονομίας. Ειδικά για τους 
απασχολούμενους στον 1γενή τομέα, υποστηρίζεται η δημιουργία υποδομών για «διαφοροποιημένες» 
δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην «πολυλειτουργικότητα» και επισκεψιμότητά των 
εκμεταλλεύσεων τους όσο και η δημιουργία υποδομών εκτός γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τη διάθεση 
των προϊόντων τους (βλ. αγορές παραγωγών, τοπικές αγορές)

Καλύπτονται επενδυτικές δαπάνες όπως η δημιουργία κτηριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμός, σχετικές 
«άυλες» επενδύσεις (βλ. απόκτηση ευρεσιτεχνιών) καθώς και σχετικά γενικά έξοδα (π.χ. μελέτες, 
αμοιβές μηχανικών). Δεν καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων 
(π.χ. μισθολογικό κόστος, κατάρτιση, προώθηση). Επίσης είναι δυνατή η χρήση χρηματοδοτικών 
εργαλείων.

8.2.6.3.4.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
βάσει των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής.

8.2.6.3.4.3. Links to other legislation

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

• Νομοθετικό πλαίσιο για την Γεωργική δραστηριότητα, τις Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τους 
Επαγγελματίες Αγρότες, τα Αγροτικά Προϊόντα και τη δημιουργία σχετικών μητρώων (βλ. Νόμοι 
4235/14, 3874/10, 2550/1997, 3955/2011)

• Δίκαιο Εταιριών (βλ. Εμπορικός / Αστικός Κώδικας, Ν. 3190/55 για ΕΠΕ, ΚΝ.2190/20 για ΑΕ, 
Ν.3419/05 για ΓΕΜΗ, Ν.4072/12 για Κεφαλαιουχική εταιρία, Ν. 2810/00 για αστικούς 
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συνεταιρισμούς, Ν. 4019/11για κοινωνική οικονομία)

• Αδειοδότηση περιβαλλοντική, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων (βλ. Ν. 4014/11, Ν. 3982/11, 
Νόμοι για ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Ν 4122/13, Ν.3855/10,3851/10, 3054/02, 3423/05, 
3769/09)

• Πλαίσιο Τουρισμού/Αγροτουρισμού

8.2.6.3.4.4. Beneficiaries

Υπάρχουν δύο (2) κατηγορίες δικαιούχων:

• Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εκτός γεωργικού τομέα και εκπληρώνουν 
την έννοια των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) για 
επενδύσεις εντός αγροτικών περιοχών έτσι όπως ορίζονται στο ΠΑΑ (περιοχές παρέμβασης του 
μέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8)

• Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός γεωργικού τομέα (βλ. γεωργοί και 
μέλη αγροτικού νοικοκυριού). Ως μέλη αγροτικού νοικοκυριού ορίζονται φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση, εξαιρουμένων των γεωργικών εργατών.

Δεν είναι επιλέξιμοι:

• Δημόσιοι φορείς

• Κοινό επιχειρηματικό σχήμα (ομάδα δικαιούχων) ή / και νόμιμος εκπρόσωπος – κύριος εταίρος 
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) αυτών που χρηματοδοτείται από άλλα μέτρα (βλ. 16,9) σχετικά με 
κοινή επιχειρηματική πρόταση.

8.2.6.3.4.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση κτηρίων ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων

• η προμήθεια σχετικού μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου ΤΠΕ 
υποδομές / εφαρμογές/λογισμικό)

• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας)

• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων)

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• η αγορά γης

• λειτουργικές δαπάνες

• το κεφάλαιο κίνησης

• η αγορά μεταφορικών μέσων
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• η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού

• λοιπές δαπάνες σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. 
Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού [..../2014]

• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το 
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013)

8.2.6.3.4.6. Eligibility conditions

• Η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου με τελικό δεσμευτικό στόχο τη δημιουργία τουλάχιστον 1 
Ετησίως Μονάδας Απασχόλησης /ΕΜΕ = 1 θέση πλήρους απασχόλησης /έτος

• Η τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων σχετικά με τη μη παύση/μεταβίβαση της επιχείρησης και 
δραστηριότητας (έως 3 έτη μετά το πέρας του σχεδίου) και διατήρησης των θέσεων απασχόλησης 
(έως 1 έτος μετά το πέρας του σχεδίου)

• Η δημιουργία υποδομών που αφορούν οικονομικούς κλάδους του 2γενή και 3γενή τομέα, έτσι 
όπως περιγράφονται στη Παράγραφο 8.2.6 (Σημαντικά σημεία του μέτρου). Είναι εκτός η 
γεωργική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και πώλησης των ιδίων 
προϊόντων εντός γεωργικής εκμετάλλευσης βλ. καθετοποίηση) και η «κύρια» μεταποίηση και 
εμπορία αγροτικών προϊόντων του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (π.χ. κυρίως τρόφιμα) που 
καλύπτονται από το αντίστοιχο μέτρο 4 του ΠΑΑ.

• Η συμμόρφωση με την έννοια των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ)

• Η πραγματοποίηση της επένδυσης να γίνεται εντός αγροτικών περιοχών όπως ορίζονται στο 
ΠΑΑ (περιοχές παρέμβασης του μέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8), εκτός των 
υποδομών για διάθεση γεωργικών προϊόντων (όπως τοπικές αγορές, αγορές παραγωγών) για 
δικαιούχους απασχολούμενους στο γεωργικό τομέα

• Η τήρηση όρων περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης (βλ. προστασία τοπικής 
αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος)

• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.6.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί σε:

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία σχεδιασμού (βλ. δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
εξοικονόμηση ενέργειας)

• Κατηγορίες και προσόντα δικαιούχων (βλ. επαγγελματικά προσόντα, γυναίκες, άνεργοι, νέοι, 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες)

• Ειδικά για τη 2η κατηγορία δικαιούχων (γεωργοί και μέλη αγροτικού νοικοκυριού) η συμβολή 
στην άσκηση «διαφοροποιημένων» δραστηριοτήτων στην «πολυλειτουργικότητα» των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. προσφορά υπηρεσιών αναψυχής εντός γεωργικών 
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εκμεταλλεύσεων, διάθεση των προϊόντων τους στις τοπικές αγορές).

8.2.6.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € ανά 
δικαιούχο και εξαρτάται από την επίτευξη του τελικού δεσμευτικού στόχου για δημιουργία απασχόλησης 
1 ΕΜΕ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι 45%, 
ανάλογα με το είδος της περιφέρειας (κατά NUTS II), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (βλ C 2014/2642 final, Κρατική Ενίσχυση αριθμ. SA 38450) και 
τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 (2013/C 209/01) 
π.χ. άρθρο 14.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου είναι δυνατή η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων.

8.2.6.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.4.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.3.4.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.
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Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Summary of the requirements of the business plan

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

Domains of diversification covered

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρου.

8.2.6.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την εφαρμογή του μέτρου σχετίζονται με την εφικτότητα και την επιτυχία 
υλοποίησης των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, αναφέροντας ενδεικτικά την εξεύρεση της 
ιδίας συμμετοχής για τα επενδυτικά έργα, την επίτευξη ενδιάμεσων και τελικών δεσμευτικών στόχων 
(π.χ. αύξηση ΜΑΕ), την απόκτηση αδειών (π.χ. περιβαλλοντικές και οικοδομικές άδειες). Οι κίνδυνοι 
αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, τροποποιήσεις ή μη ορθή ολοκλήρωση των σχετικών 
επιχειρηματικών ή επενδυτικών εγχειρημάτων.
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8.2.6.4.2. Mitigating actions

Για τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων κατά την υλοποίηση του μέτρου προβλέπονται και τίθενται 
ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις αναφέροντας ως βασικότερα τα εξής: α) περιεχόμενο των επενδυτικών 
και επιχειρηματικών σχεδίων βάσει των οποίων καταβάλλεται η ενίσχυση (βλ. αρχική και τελική 
κατάσταση, αναλυτική περιγραφή των δράσεων και κοστολόγηση/επιμέτρηση για τις επενδύσεις), β) 
ύπαρξη δεσμευτικών στόχων για τα σχέδια και σύνδεση τους με τις καταβαλλόμενες πληρωμές, γ) 
περιορισμός στις επιτρεπόμενες τροποποιήσεις των επιχειρηματικών σχεδίων. Είναι σημαντική η 
αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και η διασύνδεση τους (π.χ. ΟΠΣΑΑ, ΟΠΣ, Μητρώα Αγροτών 
– Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Μητρώο 1ου Πυλώνα – ΟΣΔΕ, φορολογικά – ασφαλιστικά και άλλα 
μητρώα ) για τον έλεγχο των παρεμβάσεων και των δικαιούχων, ειδικά όσον αφορά τη διασταύρωση 
στοιχείων, την παρακολούθηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων, τον 
έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων και τη διόρθωσή τους.

8.2.6.4.3. Overall assessment of the measure

Η ορθή εφαρμογή του μέτρου διασφαλίζεται μέσω της επιλογής των δικαιούχων βάσει των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία εναρμονίζονται με τις ανάγκες της χώρας όπως αυτές 
αποτυπώνονται στην SWOT ανάλυση.

Επειδή το συγκεκριμένο μέτρο έχει εφαρμοστεί στη Ελλάδα και κατά τις προηγούμενες προγραμματικές 
περιόδους, υπάρχει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, η οποία σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες 
παραπάνω δράσεις μετριασμού των κινδύνων θα συνεισφέρουν στην αποτελεσματική και ορθή 
υλοποίηση των σχετικών δράσεων. Επίσης η διασταύρωση με λοιπά πληροφοριακά ή άλλα συστήματα 
για την γεωργική δραστηριότητα ή την επιχειρηματική δραστηριότητα (βλ. ΟΣΔΕ, μητρώα αγροτών και 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, φορολογικά και ασφαλιστικά μητρώα) δίνει εχέγγυα για την αντιμετώπιση 
σχετικών κινδύνων. Εν γένει η ευελιξία αλλά και η δεσμευτικότητα των ενισχύσεων του μέτρου 
συμβάλλουν στην έγκαιρη εκκίνηση αλλά και την ορθή υλοποίηση της παρέμβασης.

8.2.6.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται

8.2.6.6. Information specific to the measure

Domains of diversification covered

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (Υπομέτρα 6.2,6.4): 

Οι τομείς διαφοροποίησης που καλύπτονται έχουν τις εξής βασικές αρχές:

Ι) Δεν αφορούν μεταποίηση για προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (εν γένει βασικούς κλάδους 
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της μεταποίησης τροφίμων και αγροτικών προϊόντων) που θα καλυφθούν από το μέτρο 4

ΙΙ) Δεν αφορούν τη γεωργική δραστηριότητα, τη μεταποίηση και την πώληση ιδίων προϊόντων εντός 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (βλ. καθετοποίηση), αναφέροντας ενδεικτικά τα σημεία πώλησης – μικρά 
μαγαζιά εντός εκμεταλλεύσεων που θα καλυφθεί από το μέτρο 4.

ΙΙΙ) Αφορούν την ανάπτυξη «διαφοροποιημένων» οικονομικά δραστηριοτήτων από γεωργούς / μέλη 
αγροτικού νοικοκυριού σχετικά με τη προσφορά υπηρεσιών εντός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συνεισφέρουν στην επισκεψιμότητα και «πολυλειτουργικότητά» τους (π.χ. υπηρεσίες κοινωνικές, 
αναψυχής) και τη δραστηριοποίηση τους εκτός γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την απευθείας διάθεση 
των προϊόντων τους στους καταναλωτές (π.χ. τοπικές αγορές – αγορές παραγωγών)

ΙV) Αφορούν μικρής κλίμακας υποδομές και υπηρεσίες (σε όρους προϋπολογισμού, λειτουργικών 
χαρακτηριστικών, περιβαλλοντικής ή άλλης αδειοδότησης και όχλησης) που εξυπηρετούν τον τοπικό 
πληθυσμό

Ειδικά η υποστήριξη αφορά τους εξής τομείς δραστηριότητας:

• Δραστηριότητες αναψυχής, τουρισμού, εστίασης, ειδικά σε σχέση με την τοπική φυσική, 
πολιτιστική και αγροτική κληρονομία (π.χ. αγροτουρισμός, περιβαλλοντικός ή άλλος θεματικός 
τουρισμός, υπηρεσίες που συνδέονται με την ανάδειξη της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομίας και την ευαισθητοποίηση, κοινωνικές δραστηριότητες)

• Δραστηριότητες λιανεμπορίου σε τοπική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 
προϊόντων εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης (π.χ. είδη παντοπωλείου, τοπικές αγορές, αγορές 
παραγωγών / farmers markets, εμπόριο ειδικών ή γενικών κατηγοριών τροφίμων όπως 
βιολογικά). Δεν συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη σημείων διάθεσης ιδίων προϊόντων εντός 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ένταξη στο μέτρο 4).

• Δραστηριότητες μεταποίησης που σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα, την τοπική 
μικρο/οικοτεχνία και εν γένει την τοπική παράδοση (βλ. κατασκευή επίπλων, κεραμικών, 
ενδυμάτων, κοσμημάτων, φυτικών προϊόντων κοσμετολογίας) εκτός κύριας μεταποίησης 
τροφίμων και αγροτικών προϊόντων που εντάσσονται στο μέτρο 4. Επίσης μεταποίηση ορισμένων 
κατηγοριών τροφίμων που δεν εντάσσονται στο μέτρο 4 και συνδέονται με την εστίαση (π.χ. 
παρασκευή αρτοσκευασμάτων και έτοιμου φαγητού, παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων 
ποτών).

• Κατασκευαστικές, βιοτεχνικές, τεχνικές και άλλες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον τοπικό 
πληθυσμό και την τοπική οικονομία (βλ. μηχανουργία, ξυλουργεία, κατασκευή μηχανημάτων για 
1γενή τομέα, γεωτεχνικές υπηρεσίες) εκτός τομέων μεταφορών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
χρηματοπιστωτικών ή ασφαλιστικών υπηρεσιών, βασικής κοινωνική μέριμνας υγείας και 
εκπαίδευσης.

• Η χρήση ΑΠΕ δεν θεωρείται ξεχωριστή δραστηριότητα αλλά υποστηρίζεται ως επενδυτική 
δαπάνη για την εξοικονόμηση ενέργειας εντός άλλων δραστηριοτήτων. Ειδικά για τους γεωργούς 
υποστηρίζεται η παραγωγής ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (εκτός 
χρήσης βιομάζας που υποστηρίζεται από το μέτρο 4).

Η εξειδίκευση των τομέων και κλάδων του 2γενή και 3 γενή τομέα (π.χ. μέσω ΚΑΔ) θα γίνει στο εθνικό 
θεσμικό πλαίσιο.
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Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Νέοι γεωργοί ως αρχηγοί, κάτοχοι και διαχειριστές εκμεταλλεύσεων: Τόσο στην περίπτωση των 
φυσικών προσώπων όσο και στην περίπτωση σύστασης νομικών προσώπων (με συμμετοχή άλλων νέων 
ή όχι γεωργών) πρέπει να τεκμηριώνονται

α) η αρχηγία και η άσκηση της διαχείρισης από τους νέους γεωργούς (βλ. δικαιοπρακτική/νομική 
εκπροσώπηση και οικονομικό/επιχειρησιακό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων κατά τρόπο δεσμευτικό και 
μακροχρόνιο)

β) η κτήση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά τρόπο μακροχρόνιο και δεσμευτικό (π.χ. μέσω 
αγοράς/μακροχρόνια μίσθωση γης και σχετικού ζωικού κεφαλαίου).

γ) οι δυναμικότητες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σε όρους ΜΑΕ) στην περίπτωση των νομικών 
προσώπων λογίζονται επί των αριθμών των μελών- εταίρων τους.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τα παραπάνω θα εξειδικευτούν στο εθνικό πλαίσιο και την προκήρυξη 
και θα είναι σύμφωνα με το σχετικό εθνικό/ενωσιακό δίκαιο (π.χ. Εμπορικός / Αστικός Κώδικας)

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Περίοδος χάριτος για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων για νέους γεωργούς: εφόσον οι δικαιούχοι 
δεν διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα για την γεωργική δραστηριότητα (κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης) δίδεται περίοδος χάριτος για την απόκτησή τους εντός 36 μηνών από την 
ημερομηνία ένταξή τους ο οποίος αποτελεί ενδιάμεσο δεσμευτικό στόχο του επιχειρηματικού σχεδίου. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τα επαγγελματικά προσόντα θα καθοριστούν στο εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο.

Summary of the requirements of the business plan

• Σύνοψη απαιτήσεων επιχειρηματικών σχεδίων: Το σύνολο των υπομέτρων βασίζεται στην 
υποβολή σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία περιέχουν αναλυτικές περιγραφές για:

1) αρχική και τελική κατάσταση (στόχος), 2) περιγραφή και χρονοδιάγραμμα δράσεων για την αύξηση 
της βιωσιμότητας και ειδικά των εξής δεσμευτικούς στόχους: α) για τους νέους γεωργούς (υπομέτρο 
6.1): απόκτηση επαγγελματικών προσόντων (ενδιάμεσος), απόκτηση επαγγελματικής ιδιότητας αγρότη 
και αύξηση του μεγέθους της εκμετάλλευσης περισσότερο από 1 ΜΑΕ κατ΄ ελάχιστον και κατά 20% σε 
διαφορετική περίπτωση (τελικός στόχος), β) για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (υπομέτρο 6.3): 
αύξηση του μεγέθους της εκμετάλλευσης τουλάχιστον κατά 20% και απόκτηση σχετικών προσόντων και 
γεωργικής ιδιότητας (τελικός στόχος), γ) για την εκκίνηση μη αγροτικής δραστηριότητας (υπομέτρο 6.2): 
δημιουργία τουλάχιστον 1 ΕΜΕ = 1 θέση πλήρους απασχόλησης /έτος (τελικός στόχος)

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013
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Ορισμός μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: (υπομέτρο 7.3) είναι γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ατομικές 
ή νομικά πρόσωπα) οι οποίες: α) βρίσκονται εντός αγροτικών περιοχών έτσι όπως ορίζονται στο ΠΑΑ 
(περιοχή παρέμβασης του μέτρου), β) έχουν ως αρχηγούς και διαχειριστές φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 
50 ετών που διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα για την γεωργική δραστηριότητα ή δεσμεύονται 
να αποκτήσουν εντός 48 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους, γ) δυναμικότητα μέχρι 0,49 ΜΑΕ (1 
ΜΑΕ = 1.750 ώρες ετησίως) για τα φυσικά πρόσωπα ή μέχρι 0,49 ΜΑΕ επί τον αριθμό των μελών του 
νομικού προσώπου.

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ανώτατα και κατώτατα όρια για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν 
πρόσβαση: α) στο υπομέτρο 6.1 (νέοι γεωργοί) εφόσον έχουν ως αρχηγούς και διαχειριστές νέους 
γεωργούς (βλ. μέχρι 40 ετών, 1η εγκατάσταση) και εκκινούν από μέγεθος τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ β) στο 
υπομέτρο 6.3 (μικρές εκμεταλλεύσεις) εφόσον έχουν ως αρχηγούς και διαχειριστές άτομα ηλικίας μέχρι 
50 ετών, μέγεθος μέχρι 0,49 ΜΑΕ και βρίσκονται εντός αγροτικών περιοχών (βλ. περιοχή παρέμβασης 
του μέτρου)

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Συνδυασμός/ Πρόσβαση σε άλλα μέτρα για τους νέους γεωργούς: Στο υπομέτρο 6.1 το επιχειρηματικό 
σχέδιο δύναται να τεκμηριώνει μέρος των δράσεων του δίνοντας πρόσβαση στη στήριξη άλλων μέτρων 
του ΠΑΑ όπως την κατάρτιση, παροχή συμβουλών, επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ένταξη σε 
ομάδες παραγωγών/συστήματα ποιότητας/σχέδια συνεργασίας (βλ. μέτρα 1,2,3,4,9,16), περιέχοντας 
λεπτομερή περιγραφή και τεκμηρίωση των δράσεων και δαπανών για αυτά τα μέτρα σύμφωνα με τους 
επιμέρους όρους τους. Η μη ένταξη στα υπόψη μέτρα τεκμηριώνει τροποποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου αλλά όχι αδυναμία επιτυχής υλοποίησης τους (βλ. ανωτέρα βία).

8.2.6.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: 

Το μέτρο αφορά ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και δεν περιλαμβάνεται στήριξη προς δημοσίου 
χαρακτήρα επεμβάσεις π.χ. από ΟΤΑ Α βαθμού (καλύπτονται από το μέτρο 7). Επίσης δεν αφορά την 
υποστήριξη κοινών επιχειρηματικών προτάσεων μέσω κοινών επιχειρηματικών σχημάτων (ομάδα 
δικαιούχων) ή / και νόμιμου εκπρόσωπου τους κύριου εταίρου (χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα π.χ. 
μέτρο 16 για τη συνεργασία, μέτρο 9 για ομάδες παραγωγών)

Δύναται ο συνδυασμός των υπομέτρων 6.2 και 6.4 για τη διαφοροποίηση (εκκίνηση και επενδύσεις) ή με 
άλλα επενδυτικά μέσα εφόσον τηρούνται σχετικές προϋποθέσεις (π.χ. κρατικές ενισχύσεις).
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8.2.7. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

8.2.7.1. Legal basis

Άρθρο 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013

Παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2014]

Άρθρο 13 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2014]

8.2.7.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι αγροτικές περιοχές της χώρας βίωσαν έντονη δημογραφική 
συρρίκνωση και κοινωνική – οικονομική υστέρηση, οι οποίες επηρέασαν αρνητικά τόσο το δομημένο 
και φυσικό περιβάλλον τους, όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Εντούτοις, τα τελευταία 
χρόνια, παρατηρήθηκε μια «ανθεκτικότητα» των εν λόγω περιοχών στα αρνητικά φαινόμενα της 
πρόσφατης οικονομικής κρίσης καθώς και μια τάση επιστροφής ανθρώπων στην ύπαιθρο και τις 
δραστηριότητες της υπαίθρου λόγω μη ύπαρξης διεξόδου στη αγορά εργασίας και του υψηλού κόστους 
ζωής στα αστικά κέντρα.

Από τα παραπάνω, καταδεικνύεται η ανάγκη για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα που θα καταστήσουν 
τις αγροτικές περιοχές ελκυστικότερες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο «παλιές» όσο και τις «νέες» 
προκλήσεις, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική ενσωμάτωση και την υποστήριξη της αναπτυξιακής 
δυναμικής των αγροτικών περιοχών. Ειδικότερα μέσω του μέτρου υποστηρίζεται η υλοποίηση δημοσίου 
χαρακτήρα παρεμβάσεων που αφορούν:

• την παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό, οι οποίες συμβάλλουν στην 
ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

• την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ποιότητας για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών και της ανάπτυξης ταχείων και υπερταχείων 
ευρυζωνικών συνδέσεων.

• την προστασία και ανάδειξη του τοπικού οικιστικού, πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου, συνεισφέροντας στη διατήρηση της 
φυσιογνωμίας της παράλληλα με την αύξηση της ελκυστικότητάς της και επισκεψιμότητάς της

Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν έργα μικρής κλίμακας, ενώ έμφαση θα δοθεί να αξιοποιηθούν 
υφιστάμενες υποδομές όπως και νέες εφαρμογές και λύσεις (π.χ. ΤΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, 
κοινωνική καινοτομία, εθελοντισμός) έτσι ώστε να επιτευχθεί η παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
μικρότερο κόστος, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και τη στόχευση. Γενικά είναι 
ζητούμενο να αναδειχθεί η «τοπική ταυτότητα» είτε αφορά την πολιτιστική και φυσική κληρονομία της 
υπαίθρου είτε την προβολή και τη διάθεση των τοπικών προϊόντων. Σημειωτέον ότι οι σχετικές δημόσιου 
χαρακτήρα παρεμβάσεις συνεισφέρουν στην τόνωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, είτε 
δρώντας συμπληρωματικά προς αντίστοιχου χαρακτήρα δράσεις του ιδιωτικού τομέα όπως η 
διαφοροποίηση εκτός γεωργικής δραστηριότητας, είτε δημιουργώντας ζήτηση για παροχή 
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συγκεκριμένων υπηρεσιών από την τοπική οικονομία όπως κατασκευαστικές ή τεχνικές εργασίες.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο αποσπασματικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων και να επιτευχθεί η 
μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων πόρων, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα 
πρέπει να εντάσσονται σε ένα γενικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό (π.χ. επιχειρησιακός σχεδιασμός 
δήμων).

Η στήριξη μέσω του μέτρου εμπίπτει άμεσα στις περιοχές εστίαση 6β (τοπική ανάπτυξη) και 6γ 
(προσβασιμότητας σε ΤΠΕ) της 6ης προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική 
ανάπτυξη. Ευρύτερα το μέτρο συμβάλλει στο σύνολο της 6η προτεραιότητας ( κοινωνική ενσωμάτωση 
και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών) όπως και στις περιοχές εστίασης 3α (καλύτερη 
πρόσβαση των παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα) και 5γ (εξοικονόμηση ενέργειας) καθώς και 
στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία και το περιβάλλον.

8.2.7.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.7.3.1. 7.1 Εκπόνηση μελετών δήμων για τον προγραμματισμό δράσεων και έργων, 
συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών

Sub-measure: 

• 7.1 - support for drawing up and updating of plans for the development of municipalities and 
villages in rural areas and their basic services and of protection and management plans relating to 
N2000 sites and other areas of high nature value

8.2.7.3.1.1. Description of the type of operation

Για να υπάρχει στόχευση και ολοκληρωμένη προσέγγιση των έργων δημοσίου χαρακτήρα που 
υλοποιούνται στις αγροτικές περιοχές από το παρόν μέτρο του ΠΑΑ πρέπει αυτά να είναι συμβατά και 
να προβλέπονται από τον τοπικό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Συνήθως ο σχεδιασμός 
αυτός υφίσταται καθότι είναι θεσμική ή κανονιστική υποχρέωση (π.χ. επιχειρησιακά σχέδια δήμων, 
διαχειριστικά σχέδια δασών ή προστατευόμενων περιοχών). Σε περιπτώσεις όμως που ο παραπάνω 
σχεδιασμός παρουσιάζει ελλείμματα και δεν περιέχει παρεμβάσεις για αγροτικές περιοχές και τον 
πληθυσμό τους, προβλέπεται η χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α βαθμού για την εκπόνηση μελετών σχετικά 
με την επικαιροποίηση δράσεων (π.χ. προϋπολογισμός, χαρακτηριστικά έργων) υφιστάμενων 
προγραμμάτων και σχεδίων ή για την τεκμηρίωση προτάσεων για νέες δράσεις. Οι σχετικές μελέτες 
πρέπει να αφορούν παρεμβάσεις για αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων 
περιοχών εφόσον εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ Α βαθμού (π.χ. μέσω σύναψης 
προγραμματικών συμφωνιών, κοινοτικά δάση) για τους σκοπούς του ΠΑΑ (βλ. υπομέτρα 7.2, 7.4, 7.5, 
7.6 παρόντος μέτρου) σχετικά με:

• Βασικές υποδομές και υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσμό και την τοπική οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ήπιων και βιώσιμων μορφών ανάπτυξης (π.χ. τουριστική 
προβολή)
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• Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των 
αγροτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών (π.χ. NATURA, δάση)

Κατά τον σχεδιασμό, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και διαβούλευσης για να 
εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών για τις 
σχεδιαζόμενες δράσεις.

8.2.7.3.1.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
βάσει των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

8.2.7.3.1.3. Links to other legislation

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για:

• Τοπική Αυτοδιοίκηση (N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης /Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»)

• Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
Ν.4013/2011 και Ν.4155/13 περί δημοσίων συμβάσεων, Οδηγίες 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, 
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσής τους)

• Κρατικές Δαπάνες (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια», Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού»)

• Περιβαλλοντική Προστασία, (Οδηγία 92/43/ΕΟΚκαι Εθνικό Δίκαιο ενσωμάτωσης, Ν.1650/86 
«Για την προστασία του περιβάλλοντος», Ν.3937/11 «Διατήρηση Βιοποικιλότητας» Ν. 4014/11 
«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση», Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός»)

8.2.7.3.1.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους για έργα που θα αφορούν διοικητικές υποδιαιρέσεις 
τους (τοπικές ή δημοτικές κοινότητες) εντός αγροτικών περιοχών (περιοχές παρέμβασης του μέτρου 
όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8)

8.2.7.3.1.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• Η κατάρτιση μελετών και συναφείς συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες (σχετικά με την 
επικαιροποίηση ή/και εκπόνηση προγραμμάτων και σχεδίων )



319

• σχετικές δαπάνες δημοσιότητας και διαβούλευσης

Είναι μη επιλέξιμες δαπάνες:

• οι επενδυτικές δαπάνες (π.χ. αγορά εξοπλισμού)

• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων

• η μελέτη μεμονωμένου έργου (π.χ. κατασκευής)

• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το 
Φ.Π.Α. (βλ άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013)

8.2.7.3.1.6. Eligibility conditions

• Ο σχεδιασμός αφορά υποδιαιρέσεις των ΟΤΑ Α βαθμού (τοπικές ή δημοτικές κοινότητες) εντός 
αγροτικών περιοχών (περιοχές παρέμβασης του μέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8), 
συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών εφόσον εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 
ΟΤΑ Α βαθμού (π.χ. ύπαρξη προγραμματικής συμφωνίας, ανάθεση αρμοδιότητας διαχείρισης 
μέσω προεδρικού διατάγματος, κοινοτικό ή δημοτικό δάσος).

• Ο σχεδιασμός είναι προϊόν (άτυπης ή θεσμικής) διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς και 
αρχές

• Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει προτάσεις για δημοσίου χαρακτήρα έργων που δύνανται να 
υλοποιηθούν από το ΠΑΑ (βλ. πλαίσιο υπομέτρων 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 του παρόντος μέτρου).

• Τίθεται όριο κατάρτισης μελετών (επικαιροποίηση ή /και κατάρτιση) μέχρι 2 ανά ΟΤΑ Α 
βαθμού.

• Οι δαπάνες δημοσιότητας και διαβούλευσης μπορούν να ανέλθουν μέχρι ποσοστό 5% του 
συνολικού προϋπολογισμού.

• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.7.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Κατηγορία και είδος περιοχών (π.χ. μειονεκτικές περιοχές, διοικητικές υποδιαιρέσεις ΟΤΑ Α 
βαθμού βλ. τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό)

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία σχεδιασμού

8.2.7.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 30.000€ ανά μελέτη, εκ των οποίων οι δαπάνες 
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για δημοσιότητα και διαβούλευση μπορούν να ανέλθουν μέχρι ποσοστό 10% της μελέτης.

Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού.

8.2.7.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.2. 7.2 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για τους αγροτικούς οικισμούς

Sub-measure: 

• 7.2 - support for investments in the creation, improvement or expansion of all types of small scale 
infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving

8.2.7.3.2.1. Description of the type of operation

Για τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, ειδικά τις πιο μειονεκτικές και απομονωμένες, παραμένει 
ζητούμενο η αντιμετώπιση της διαρθρωτικής τους υστέρησης, η βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του 
τοπικού πληθυσμού καθώς και η αύξηση της προσβασιμότητας και της ελκυστικότητάς των αγροτικών 
οικισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω του υπομέτρου υποστηρίζεται η δημιουργία, βελτίωση και επέκταση 
μικρής κλίμακας έργων τεχνικής υποδομής σχετικά με δίκτυα ή αναβάθμιση δημόσιων - κοινόχρηστων 
χώρων εντός αγροτικών οικισμών. Οι παρεμβάσεις αφορούν την υλοποίηση έργων αρμοδιότητας ΟΤΑ Α 
βαθμού σε βασικούς τομείς, δρώντας όμως επικουρικά προς τον κατεξοχήν σχεδιασμό και τις σχετικές 
βασικές υποδομές (π.χ. μέσω υλοποίησης συμπληρωματικών ή πιλοτικών έργων). Ειδικότερα, 
εντάσσονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση των οικισμών:

• Δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών για την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων (π.χ. αντλιοστάσια, συστήματα εξοικονόμησης 
ύδατος, συστήματα χλωρίωσης, αποχέτευση όμβριων υδάτων), μη συμπεριλαμβανομένης της 
αντικατάστασης των δικτύων

• Ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (π.χ. ανακύκλωση, 
κομποστοποίηση)

• Βελτίωση τοπικής οδοποιίας (π.χ. εσωτερική οδοποιία, τοπικές οδοί, σήμανση, παρεμβάσεις 
οδικής ασφάλειας)

• Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, 
δενδροφυτεύσεις, πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, δημόσιος φωτισμός και σήμανση)

Δεν υποστηρίζεται μέσω του υπομέτρου η δημιουργία υποδομών που εξυπηρετούν τον πρωτογενή τομέα 
(π.χ. εγγειοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά δίκτυα, αγροτική οδοποιία).

8.2.7.3.2.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
βάσει των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής.

8.2.7.3.2.3. Links to other legislation

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για:

• Τοπική Αυτοδιοίκηση (N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης /Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης», Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»)

• Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.3669/08 «Κωδικοποίησητης νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
Ν.4013/2011 και Ν.4155/13 περί δημοσίων συμβάσεων, Οδηγίες 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, 
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσής τους)

• Κρατικές Δαπάνες (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια», Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού»)

• Περιβαλλοντική Προστασία, (Οδηγία 92/43/ΕΟΚκαι Εθνικό Δίκαιο ενσωμάτωσης, Ν.1650/86 
«Για την προστασία του περιβάλλοντος», Ν.3937/11 «Διατήρηση Βιοποικιλότητας» Ν. 4014/11 
«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση», Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός»)

Εξοικονόμηση ενέργειας (Νόμοι 4122/13, 3855/10 και Ν.3851/10σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 
και τις ΑΠΕ, Νόμοι 3054/02, 3423/05, 3769/09 σχετικά με τα βιοκαυσίμα)

8.2.7.3.2.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους για έργα που θα αφορούν διοικητικές υποδιαιρέσεις 
τους (τοπικές ή δημοτικές κοινότητες) εντός αγροτικών περιοχών (περιοχές παρέμβασης του μέτρου 
όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8).

8.2.7.3.2.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση κτηρίων ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων

• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων

• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων

• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων)

Είναι μη επιλέξιμες δαπάνες:

• η αγορά μεταφορικών μέσων

• η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού

• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων

• δαπάνες σχετικά με κατασκευή υποδομών για δίκτυα ενέργειας

• λοιπές δαπάνες σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. 
Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού [..../2014]

• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το 
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013)
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8.2.7.3.2.6. Eligibility conditions

• Τα έργα προβλέπονται στα υφιστάμενα τοπικά προγράμματα και σχέδια των ΟΤΑ Α βαθμού (π.χ. 
τεχνικά ή επιχειρησιακά προγράμματα) ή αυτά που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 
7.1 του παρόντος μέτρου 

• Οι υλοποιούμενες επενδύσεις αφορούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις και υποδομές σε όρους 
λειτουργικούς και προϋπολογισμού (μέχρι 1.000.000 € ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός)

• Η δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών για την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων 
δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων (π.χ. αντλιοστάσια, συστήματα 
εξοικονόμησης ύδατος, συστήματα χλωρίωσης, αποχέτευση όμβριων υδάτων), μη 
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των δικτύων

• Η χρήση ΑΠΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. ιδιοκαταναλωση) και 
όχι για παραγωγή, διανομή και πώληση ενέργειας, (βλ. δίκτυα ενέργειας)

• Η τήρηση όρων περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης (βλ. προστασία τοπικής 
αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος)

• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.7.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Κατηγορία και είδος περιοχών (π.χ. μειονεκτικές περιοχές, διοικητικές υποδιαιρέσεις ΟΤΑ Α 
βαθμού βλ. τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό)

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία των έργων

8.2.7.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 1.000.000 € ανά 
έργο.

Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού (βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων). Σε περίπτωση παραγωγής εσόδων το 
κέρδος αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων, ή μέσω 
μηχανισμού ανάκτησης (βλ. Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014, ειδικά Άρθρο 56).

8.2.7.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.3. 7.3.1 Ανάπτυξη δημοσίων υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές

Sub-measure: 

• 7.3 - support for broadband infrastructure, including its creation, improvement and expansion, 
passive broadband infrastructure and provision of access to broadband and public e-government 

8.2.7.3.3.1. Description of the type of operation

Το υπομέτρο αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση δημοσίων ευρυζωνικών υποδομών βασικών 
δικτύων και δικτύων NGA (πρόσβασης νέας γενιάς). για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. 
«λευκές περιοχές ή λευκές περιοχές NGA»), συνεισφέροντας στη πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και 
υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού των αγροτικών 
περιοχών. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε συνάφεια με το σχεδιασμό και τα έργα που υλοποιούνται 
στην περίοδο 2007-2013 και στόχος είναι η περαιτέρω κάλυψη «λευκών κηλίδων» στον ευρυζωνικό 
χάρτη της χώρας για τις αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα, εντάσσονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

• δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής και διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτή μέσω των κατάλληλων 
τεχνολογικών επιλογών, ενδεικτικά: δημιουργία νέας υποδομής -συμπεριλαμβανομένων 
ευκολιών οπισθόζευξης (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική ή συνδυασμό αυτών), 
εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδομής με την πιθανή αξιοποίηση των υποδομών 
δικτύων κοινής ωφέλειας όπως ενέργειας, μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης (π.χ. αγωγοί - 
ducts, λοιπά στοιχεία δικτύου όπως οπτικές ίνες - darkfibre, κλπ), ανάπτυξη δίκτύων NGA 
(οπτικές – ίνες /FTTx, ασύρματα δίκτυα πρόσβασης, αναβαθμισμένα καλωδιακά δίκτυα

• αναβάθμιση υφιστάμενης ευρυζωνικής υποδομής

• δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης και διαβούλευσης σχετικά με τις αναπτυσσόμενες υποδομές

Η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και ψηφιακού περιεχομένου όπως και η προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και σχετικού λογισμικού δεν περιλαμβάνονται αλλά μπορούν να υλοποιηθούν από άλλες 
παρεμβάσεις του ΠΑΑ (π.χ. ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για την τουριστική προβολή μέσω 
υπομέτρου7.5) ή άλλες εθνικές πολιτικές και δράσεις (π.χ. e- health, e-gov).

8.2.7.3.3.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
βάσει των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.

8.2.7.3.3.3. Links to other legislation

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για:

• Τοπική Αυτοδιοίκηση (N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης /Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»)

• Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 



327

Ν.4013/2011 και Ν.4155/13 περί δημοσίων συμβάσεων, Οδηγίες 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, 
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσής τους)

• Κρατικές Δαπάνες (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια», Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού»)

• Περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση (Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση»)

• Πλαίσιο Αδειοδότησης και Λειτουργίας Ευρυζωνικών υποδομών (Ν.4070/12 περί 
«Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»)

8.2.7.3.3.4. Beneficiaries

Φορέας που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρμογή της πράξης όσον αφορά την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών εντός αγροτικών περιοχών (περιοχές παρέμβασης του μέτρου όπως 
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8) και εντός «λευκών περιοχών» έτσι όπως θα οριστούν στη σχετική 
πρόσκληση.

8.2.7.3.3.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση κτηρίων ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων

• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων

• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων

• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων)

• σχετικές δαπάνες δημοσιότητας και διαβούλευσης

Είναι μη επιλέξιμες δαπάνες:

• η αγορά μεταφορικών μέσων

• η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού

• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων

• η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και συναφούς εξοπλισμού

• λοιπές δαπάνες σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. 
Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση  κανονισμού [..../2014]

• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το 
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013)

8.2.7.3.3.6. Eligibility conditions

• Οι υλοποιούμενες επενδύσεις είναι σύμφωνες με τον εθνικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη 
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ευρυζωνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των αγροτικών περιοχών και δήμων (πρόκειται για 
παρέμβαση οριζόντιας προσέγγισης).

• Η κάλυψη «λευκών και λευκών NGA» αγροτικών περιοχών έτσι όπως θα εξειδικευθούν στην 
προκήρυξη, ύστερα από σχετική χαρτογράφηση και ανάλυση της κάλυψης (βλ. Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα : 2013/C 25/01)

• Οι προϋποθέσεις για κρατική παρέμβαση (π.χ. τεχνολογική ουδετερότητα, χρήση υφιστάμενων 
δικτύων, διενέργεια διαβούλευσης) (βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα : 
2013/C 25/01)

• Οι υλοποιούμενες επενδύσεις δε χρειάζεται να αφορούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις/υποδομές 
σε όρους λειτουργικούς και προϋπολογισμού.

• Η τήρηση όρων περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης (βλ. προστασία τοπικής 
αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος)

• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.7.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Κατηγορία και είδος περιοχών (π.χ. μειονεκτικές περιοχές, διοικητικές υποδιαιρέσεις ΟΤΑ Α 
βαθμού βλ. τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό)

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία των έργων

8.2.7.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων και το ανώτατο όριο προϋπολογισμού 
για δράσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης θα καθοριστούν στην προκήρυξη.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κρατική ενίσχυση με υποχρέωση κοινοποίησης (φάκελος μεγάλου έργου - βλ. 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα : 2013/C 25/01)

8.2.7.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.3.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.4. 7.3.2 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής ΤΠΕ για την αγροτική οικονομία

Sub-measure: 

• 7.3 - support for broadband infrastructure, including its creation, improvement and expansion, 
passive broadband infrastructure and provision of access to broadband and public e-government 

8.2.7.3.4.1. Description of the type of operation

Η υποστήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάδειξη και 
προβολή των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και περιοχών και την παροχή πληροφόρησης τόσο προς 
τον τοπικό πληθυσμό της υπαίθρου όσο και προς το ευρύ κοινό για βασικά στοιχεία της αγροτικής 
οικονομίας και κληρονομίας (βλ. τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους, οι συνθήκες 
και μέθοδοι παραγωγής τους, οι περιοχές παραγωγής τους και οι παραγωγοί αυτών, λοιπές παραδοσιακές 
ασχολίες και δραστηριότητες της υπαίθρου). Ο πιο πρόσφορος τρόπος για την πρόσβαση παραγωγών και 
κατοίκων της υπαίθρου σε χρήσιμες πληροφορίες όπως και για τη διασύνδεσή τους με το ευρύ κοινό και 
τους καταναλωτές είναι μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Στη βάση των παραπάνω, 
υποστηρίζεται η ανάπτυξη ΤΠΕ εφαρμογών σε κεντρικό επίπεδο σχετικά με την αγροτική οικονομία και 
ειδικά:

• η ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής (πλατφόρμας και ψηφιακού περιεχομένου) για την 
καταγραφή και παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και τις αγροτικές 
περιοχές (π.χ. κατάλογος ΠΟΠ-ΠΓΕ, λίστα παραδοσιακών συνταγών, κατάλογος τοπικών 
παραγωγών, καταγραφή μεθόδων και συνθηκών καλλιέργειας και κτηνοτροφικής παραγωγής, 
οδηγοί για την αγροτική εκμετάλλευση, λίστα παραδοσιακών επαγγελμάτων, λίστα 
«πολυλειτουργικών» - επισκέψιμων αγροκτημάτων και αγροτουριστικών καταλυμάτων κλπ)

• η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό και τους κατοίκους της 
υπαίθρου για την ανάπτυξη και το περιεχόμενο των ΤΠΕ εφαρμογών

Η υλοποίηση της σχετικής παρέμβασης και η οργάνωση της σχετικής πληροφορίας προκρίνεται να 
υλοποιηθεί κεντρικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή εποπτευόμενους φορείς 
του, καθότι ασκεί την αρμοδιότητα αλλά έχει και την εποπτεία χάραξης αυτών των πολιτικών.

8.2.7.3.4.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
βάσει των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.

8.2.7.3.4.3. Links to other legislation

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για:

• Τοπική Αυτοδιοίκηση (N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης /Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»)
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• Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
Ν.4013/2011 και Ν.4155/13 περί δημοσίων συμβάσεων, Οδηγίες 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, 
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσής τους)

• Κρατικές Δαπάνες (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια», Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού»)

Πλαίσιο για ανάπτυξη ΤΠΕ σε δημόσιους φορείς (Ν.3979/11 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»)

8.2.7.3.4.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εποπτευόμενοι φορείς του. Επίσης 
φορείς ή/και εταιρείες του Δημοσίου που θα υλοποιήσουν τα έργα για λογαριασμό των αναφερόμενων 
δικαιούχων.

8.2.7.3.4.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων

• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. λογισμικό και εφαρμογές ΤΠΕ, απόκτηση 
σχετικών αδειών)

• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές συμβούλων, μηχανικών, σχετικές μελέτες)

• σχετικές δαπάνες δημοσιότητας και διαβούλευσης

Είναι μη επιλέξιμες δαπάνες:

• κατασκευές και εν γένει η ανάπτυξη βασικού δικτύου (π.χ. ευρυζωνικής υποδομής)

• η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού

• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων

• λοιπές δαπάνες σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. 
Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση  κανονισμού [..../2014]

• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το 
Φ.Π.Α.(βλ άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

8.2.7.3.4.6. Eligibility conditions

• Οι υλοποιούμενες επενδύσεις είναι σύμφωνες με τον εθνικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη ΤΠΕ 
και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (πρόκειται για παρέμβαση οριζόντιας προσέγγισης).

• Οι υλοποιούμενες επενδύσεις δεν χρειάζεται να αφορούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις/υποδομές 
σε όρους λειτουργικούς και προϋπολογισμού.
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• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.7.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στην σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων

8.2.7.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων και το ανώτατο όριο προϋπολογισμού 
για δράσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης θα καθοριστούν στην προκήρυξη.

Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού.

8.2.7.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.4.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.4.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.5. 7.4 Δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό

Sub-measure: 

• 7.4 - support for investments in the setting-up, improvement or expansion of local basic services 
for the rural population including leisure and culture, and the related infrastructure

8.2.7.3.5.1. Description of the type of operation

Αφορά την υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού, καθιστώντας ελκυστικότερες τις αγροτικές περιοχές ως 
τόπο διαμονής και βοηθώντας στην κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων, 
ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση. Σκοπός είναι η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων 
(υποδομές, εξοπλισμός, εφαρμογές) για την παροχή βασικών υπηρεσιών και αγαθών προς τον πληθυσμό 
της υπαίθρου (βλ. κοινωνική υποστήριξη, αναψυχή, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) και η διευκόλυνση 
της άσκησης συναφών πολιτικών για το σύνολο του ή ορισμένες ομάδες (βλ. νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, περιθωριοποιημένες κοινότητες), με έμφαση στην εναλλακτική παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών (π.χ. εθελοντισμός, κοινωνική καινοτομία, τοπικές αγορές). Οι σχετικές μικρής 
κλίμακας παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν τα εξής:

• δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός πολύ-λειτουργικών χώρων και τοπικών/κοινοτικών 
καταστημάτων για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, και ενημέρωσης (π.χ. εξυπηρέτηση 
πολιτών, πρόσβαση σε ΤΠΕ, δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – 
ΑΜΕΑ, στέγαση δημοτικών/κοινωνικών ιατρείων-φαρμακείων-παντοπωλείων, συμβουλευτική 
υποστήριξης σε γυναίκες – άνεργους, περιβαλλοντικές δραστηριότητες)

• δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών αναψυχής, πολιτισμού και συναφών 
δραστηριοτήτων (π.χ. αθλητικά/πολιτιστικά κέντρα, ωδεία, βιβλιοθήκες, κέντρα νέων)

• δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός δημοσίων υποδομών για την προώθηση και εμπορία 
τοπικών αγροτικών ή άλλων προϊόντων π.χ. τοπικές/δημοτικές αγορές, αγορές παραγωγών

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, περιλαμβάνονται ενέργειες αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων (π.χ. 
αποκατάσταση όψης, ενεργειακή αναβάθμιση) και προμήθεια εφαρμογών/εξοπλισμού (π.χ. ΤΠΕ)

Δεν καλύπτεται η ανάπτυξη βασικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδομών (βλ. σχολεία, κέντρα 
υγείας), παρά μόνο συμπληρωματικές ενέργειες (π.χ. εκπαιδευτικός κήπος σε περιβάλλοντα χώρο 
σχολείου).

8.2.7.3.5.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
βάσει των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής.

8.2.7.3.5.3. Links to other legislation

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για:
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• Τοπική Αυτοδιοίκηση (N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης /Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»)

• Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
Ν.4013/2011 και Ν.4155/13 περί δημοσίων συμβάσεων, Οδηγίες 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, 
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσής τους)

• Κρατικές Δαπάνες (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια», Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού»)

• Περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση (Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση»)

• Εξοικονόμηση ενέργειας (βλ. Ν 4122/13 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» κ.α.)

8.2.7.3.5.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους για έργα που θα αφορούν διοικητικές υποδιαιρέσεις 
τους (τοπικές ή δημοτικές κοινότητες) εντός αγροτικών περιοχών (περιοχές παρέμβασης του μέτρου 
όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8).

8.2.7.3.5.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση κτηρίων ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων

• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων

• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προμήθεια 
λογισμικού)

• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων)

Είναι μη επιλέξιμες δαπάνες:

• η αγορά μεταφορικών μέσων

• η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού

• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων

• λοιπές δαπάνες σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. 
Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού [..../2014]

• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το 
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013)

8.2.7.3.5.6. Eligibility conditions

• Τα έργα προβλέπονται στα υφιστάμενα τοπικά προγράμματα και σχέδια των ΟΤΑ Α βαθμού (π.χ. 
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τεχνικά ή επιχειρησιακά προγράμματα) ή αυτά που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 
7.1 του παρόντος μέτρου 

• Οι υλοποιούμενες επενδύσεις αφορούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις και υποδομές σε όρους 
λειτουργικούς και προϋπολογισμού (μέχρι 500.000 € ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός)

• Δεν καλύπτεται η ανάπτυξη βασικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδομών (βλ. σχολεία, 
κέντρα υγείας), παρά μόνο συμπληρωματικές ενέργειες (π.χ. εκπαιδευτικός κήπος σε 
περιβάλλοντα χώρο σχολείου).

• Η χρήση ΑΠΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. ενεργειακή αναβάθμιση 
κτηρίων)

• Η τήρηση όρων περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης (βλ. προστασία τοπικής 
αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος)

• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.7.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Κατηγορία και είδος περιοχών (π.χ. μειονεκτικές περιοχές, διοικητικές υποδιαιρέσεις ΟΤΑ Α 
βαθμού βλ. τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό)

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία των έργων

8.2.7.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 500.000 € ανά 
έργο.

Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού (βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων).

8.2.7.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.5.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.5.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.6. 7.5 Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής

Sub-measure: 

• 7.5 - support for investments for public use in recreational infrastructure, tourist information and 
small scale tourism infrastructure

8.2.7.3.6.1. Description of the type of operation

Αφορά παρεμβάσεις για την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών στους τομείς του 
τουρισμού και της αναψυχής μέσω της ανάδειξης της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 
ταυτότητας προς όφελος τόσο των κατοίκων τους όσο και του ευρύτερου κοινού. Στόχος είναι η προβολή 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των αγροτικών περιοχών και η αύξηση της «εξωστρέφειας» και της 
επισκεψιμότητάς τους, συνεισφέροντας στη διασύνδεση μεταξύ τομέων (βλ. τουρισμός, πολιτισμός, 
περιβάλλον), δρώντας συμπληρωματικά με αντίστοιχες ιδιωτικές επενδύσεις (π.χ. αγροτουρισμός). 
Ειδικότερα, εντάσσονται δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις για τη σήμανση / ανάδειξη περιοχών και 
φυσικών ή πολιτιστικών αξιοθέατων, τη δημιουργία συναφών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεων 
(ασφάλεια επισκεπτών, ενημέρωση επισκεπτών, περιβαλλοντική προστασία), όπως:

• Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (π.χ. 
γραφεία, κέντρα ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών)

• Σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος

• Δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου

• Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών για επισκέπτες/τουρίστες (π.χ. καταφύγια, 
παρατηρητήρια, θέσεις θέας) σε περιοχές της υπαίθρου συμπεριλαμβανομένου συναφούς 
εξοπλισμού (π.χ. εξυπηρέτηση – ασφάλεια - προσβασιμότητα επισκεπτών, πυρόσβεση, 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών)

• Δράσεις προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών (π.χ. δημιουργία 
ΤΠΕ εφαρμογών και ιστοσελίδων e- τουρισμού, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού 
υλικού, καταχωρήσεις, ημερίδες – εκδηλώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις )

8.2.7.3.6.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
βάσει των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής.

8.2.7.3.6.3. Links to other legislation

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για:

• Τοπική Αυτοδιοίκηση (N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης /Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»)

• Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
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Ν.4013/2011 και Ν.4155/13 περί δημοσίων συμβάσεων, Οδηγίες 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, 
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσής τους)

• Κρατικές Δαπάνες (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια», Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού»)

• Περιβαλλοντική Προστασία, (Οδηγία 92/43/ΕΟΚκαι Εθνικό Δίκαιο ενσωμάτωσης, Ν.1650/86 
«Για την προστασία του περιβάλλοντος», Ν.3937/11 «Διατήρηση Βιοποικιλότητας» Ν. 4014/11 
«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση», Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός»)

• Εξοικονόμηση ενέργειας (βλ. Ν 4122/13 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» κ.α.)

8.2.7.3.6.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα για έργα που 
θα αφορούν διοικητικές υποδιαιρέσεις τους (τοπικές ή δημοτικές κοινότητες) εντός αγροτικών περιοχών 
(περιοχές παρέμβασης του μέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8).

8.2.7.3.6.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση κτηρίων ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων

• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων

• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. προμήθεια λογισμικού)

• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων)

Είναι μη επιλέξιμες δαπάνες:

• η αγορά μεταφορικών μέσων

• η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού

• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων

• λοιπές δαπάνες σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. 
Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού [..../2014]

• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το 
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013)

8.2.7.3.6.6. Eligibility conditions

• Τα έργα προβλέπονται στα υφιστάμενα τοπικά προγράμματα και σχέδια των ΟΤΑ Α βαθμού (π.χ. 
τεχνικά ή επιχειρησιακά προγράμματα) ή αυτά που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 
7.1 του παρόντος μέτρου 
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• Οι υλοποιούμενες επενδύσεις αφορούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις και υποδομές σε όρους 
λειτουργικούς και προϋπολογισμού (μέχρι 300.000 € ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός και 
για τις δράσεις προβολής π.χ. εκδηλώσεις μέχρι 30.000 €).

• Η χρήση ΑΠΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. ενεργειακή αναβάθμιση 
κτηρίων)

• Η τήρηση όρων περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης (βλ. προστασία τοπικής 
αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος)

• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.7.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Κατηγορία και είδος περιοχών (π.χ. μειονεκτικές περιοχές, διοικητικές υποδιαιρέσεις ΟΤΑ Α 
βαθμού βλ. τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό)

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία των έργων

8.2.7.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 € ανά 
έργο και για δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (π.χ. μελέτες, εκδηλώσεις) μέχρι 30.000 €

Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού (βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων).

8.2.7.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.6.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.6.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.7. 7.6.1 Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών

Sub-measure: 

• 7.6 - support for studies/investments associated with the maintenance, restoration and upgrading 
of the cultural and natural heritage of villages, rural landscapes and high nature value sites 
including related socio-economic aspects, as well as environmental awareness actions

8.2.7.3.7.1. Description of the type of operation

Αφορά την ανάδειξη και την διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών προς όφελος 
τόσο των κατοίκων τους όσο και του ευρύτερου κοινού. Στόχος είναι η προστασία των τοπίων, 
οικοσυστημάτων και λοιπών φυσικών πόρων της υπαίθρου με σημαίνουσα αξία (π.χ. αισθητική, 
περιβαλλοντική, βιοποικιλότητα), με έμφαση σε προστατευόμενες περιοχές, εκτός υποδομών που 
εξυπηρετούν τον πρωτογενή τομέα. Δεν αποκλείονται ήπιες ενέργειες για την επισκέψιμότητα και την 
ανάδειξή τους, σε συμφωνία με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και το πλαίσιο διαχείρισης τους. 
Συμπληρωματικά, περιλαμβάνονται υποστηρικτικές ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
πληθυσμού ή φορέων, με στόχο την κοινωνική συναίνεση και την κατανόηση της αναπτυξιακής 
διάστασης των παρεμβάσεων. Ειδικά, περιλαμβάνονται οι εξής παρεμβάσεις:

• Έργα αποκατάστασης και διατήρησης φυσικής και αισθητικής αξίας περιοχών- τοπίων, (π.χ. 
φυτοτεχνικές εργασίες, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη, μικρής κλίμακας τεχνικά έργα για την 
προστασία του εδάφους, καθαρισμός – προστασία υδάτινων απορροών, αποκατάσταση 
υποβαθμισμένων τοπίων και χώρων της υπαίθρου π.χ. χώρων απόρριψης απορριμμάτων)

• Παρεμβάσεις βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των περιοχών (π.χ. μονοπάτια – 
διαδρομές περιήγησης, θέσεις θέας, σήμανση περιοχών, καταφύγια, έργα υποδομής για τη 
βελτίωση της άγριας πανίδας και χλωρίδας, κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων, δημιουργία 
κέντρων επισκεπτών και ενημέρωσης σε προστατευόμενες περιοχές) και συναφής εξοπλισμός 
(π.χ. ασφάλεια επισκεπτών, πυρόσβεση)

• Εκπόνηση μελετών σχετικά με τους τοπικούς φυσικούς πόρους (π.χ. καταγραφή ειδών 
βιοποικιλότητας, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης)

• Ενέργειες για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων 
και δράσεων ενημέρωσης - δημοσιότητας, ψηφιακές εφαρμογές, δικτύωση φορέων)

8.2.7.3.7.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
βάσει των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής.

8.2.7.3.7.3. Links to other legislation

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για:

• Τοπική Αυτοδιοίκηση (N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης /Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης», Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»)

• Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
Ν.4013/2011 και Ν.4155/13 περί δημοσίων συμβάσεων, Οδηγίες 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, 
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσής τους)

• Κρατικές Δαπάνες (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια», Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού»)

• Περιβαλλοντική Προστασία, (Οδηγία 92/43/ΕΟΚκαι Εθνικό Δίκαιο ενσωμάτωσης, Ν.1650/86 
«Για την προστασία του περιβάλλοντος», Ν.3937/11 «Διατήρηση Βιοποικιλότητας» Ν. 4014/11 
«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση», Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός»)

• Εξοικονόμηση ενέργειας (βλ. Ν 4122/13 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» κ.α.)

8.2.7.3.7.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα για έργα που 
θα αφορούν διοικητικές υποδιαιρέσεις τους (τοπικές ή δημοτικές κοινότητες) εντός αγροτικών περιοχών 
(περιοχές παρέμβασης του μέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8).

8.2.7.3.7.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση κτηρίων ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων

• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων

• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. προμήθεια λογισμικού)

• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων)

Είναι μη επιλέξιμες δαπάνες:

• η αγορά μεταφορικών μέσων

• η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού

• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων

• λοιπές δαπάνες σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. 
Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού [..../2014]

• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το 
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013)
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8.2.7.3.7.6. Eligibility conditions

• Τα έργα προβλέπονται στα υφιστάμενα τοπικά προγράμματα και σχέδια των ΟΤΑ Α βαθμού (π.χ. 
τεχνικά ή επιχειρησιακά προγράμματα) ή αυτά που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 
7.1 του παρόντος μέτρου

• Οι υλοποιούμενες επενδύσεις αφορούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις και υποδομές σε όρους 
λειτουργικούς και προϋπολογισμού (μέχρι 500.000 € ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός και 
για τις δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης π.χ. μελέτες, εκδηλώσεις μέχρι 30.000 €).

• Η χρήση ΑΠΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. ενεργειακή αναβάθμιση 
κτηρίων)

• Η τήρηση όρων περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης (βλ. προστασία τοπικής 
αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος)

• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.7.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Κατηγορία και είδος περιοχών (π.χ. μειονεκτικές περιοχές, διοικητικές υποδιαιρέσεις ΟΤΑ Α 
βαθμού βλ. τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό)

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία των έργων

• Προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. περιοχές NATURA, δάση 
κλπ)

8.2.7.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 500.000 € ανά 
έργο και για δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (π.χ. μελέτες, εκδηλώσεις) μέχρι 30.000 €

Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού (βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων).

8.2.7.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.7.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.7.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.7.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.7.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.8. 7.6.2 Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών

Sub-measure: 

• 7.6 - support for studies/investments associated with the maintenance, restoration and upgrading 
of the cultural and natural heritage of villages, rural landscapes and high nature value sites 
including related socio-economic aspects, as well as environmental awareness actions

8.2.7.3.8.1. Description of the type of operation

Αντικείμενο είναι η ανάδειξη και η διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς και παράδοσης των αγροτικών 
περιοχών προς όφελος τόσο των κατοίκων τους όσο και του ευρύτερου κοινού. Στόχος είναι η προστασία 
«άυλων» και «υλικών» στοιχείων της υπαίθρου με ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, αλλά και η αύξηση της 
«εξωστρέφειας» και της επισκεψιμότητάς της, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη μέσω 
διασύνδεσης τομέων (βλ. τουρισμός, πολιτισμός) και δρώντας συμπληρωματικά με αντίστοιχες ιδιωτικές 
επενδύσεις (π.χ. αγροτουρισμός). Αφορά παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη κτηρίων και 
άλλων αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών «στοιχείων» / υποδομών των αγροτικών οικισμών και περιοχών. 
Συμπληρωματικά προς τις κατεξοχήν επενδύσεις – παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται υποστηρικτικές 
ενέργειες για την καταγραφή και προβολή της τοπικής κληρονομίας: Ειδικά, περιλαμβάνονται τα εξής:

• Αποκατάσταση, ανάδειξη και αύξηση της επισκεψιμότητας κτισμάτων της αρχιτεκτονικής, 
πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη, αισθητική και ιστορική αξία όπως: 
αναπλάσεις όψεων και αποκαταστάσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και άλλων 
κτισμάτων (π.χ. βρύσες, γεφύρια), συμπεριλαμβανομένων αυτών όπου υπήρχε αγροτική 
παραγωγική δραστηριότατα αλλά σήμερα είναι μόνο επιδεικτικού σκοπού (π.χ. ελαιοτριβεία, 
πατητήρια, μύλοι). Συμπεριλαμβάνονται και ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.

• Ενέργειες ανάδειξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική, αγροτική και 
λαογραφική κληρονομιά και την τοπική αγροτική οικονομία (π.χ. μελέτες καταγραφής εθίμων, 
σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, δημιουργία πολιτιστικών 
διαδρομών, διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών παραδόσεων και προϊόντων, 
παραδοσιακών επαγγελμάτων και καλλιεργειών και λοιπές σχετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις από 
συλλογικούς – τοπικούς φορείς), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας συναφούς εξοπλισμού 
(π.χ. μουσικών οργάνων, στολών)

8.2.7.3.8.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
βάσει των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής.

8.2.7.3.8.3. Links to other legislation

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για:

• Τοπική Αυτοδιοίκηση (N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης /Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης», Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»)

• Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
Ν.4013/2011 και Ν.4155/13 περί δημοσίων συμβάσεων, Οδηγίες 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, 
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσής τους)

• Κρατικές Δαπάνες (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια», Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού»)

• Περιβαλλοντική Προστασία και Αδειοδότηση (Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση», Ν. 
2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός»)

• Εξοικονόμηση ενέργειας (βλ. Ν 4122/13 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» κ.α.)

8.2.7.3.8.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα για έργα που 
θα αφορούν διοικητικές υποδιαιρέσεις τους (τοπικές ή δημοτικές κοινότητες) εντός αγροτικών περιοχών 
(περιοχές παρέμβασης του μέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8). Ειδικά για τις παρεμβάσεις 
αναπλάσεις όψεων και αποκαταστάσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων παραδοσιακών κτιρίων και άλλων 
κτισμάτων μη παραγωγικά και για επιδεικτικούς σκοπούς (π.χ. μύλοι, ελαιοτριβεία) δικαιούχοι δύναται 
να είναι και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

8.2.7.3.8.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμες δαπάνες:

• η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση κτηρίων ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων

• η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων

• η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. προμήθεια λογισμικού)

• άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων)

Είναι μη επιλέξιμες δαπάνες:

• η αγορά μεταφορικών μέσων

• η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού

• λειτουργικές δαπάνες υποδομών και φορέων

• λοιπές δαπάνες σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση (π.χ. γενικά έξοδα και ασφάλιστρα) βλ. 
Άρθρο 13 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού [..../2014]

• ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το 
Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013)
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8.2.7.3.8.6. Eligibility conditions

• Τα έργα προβλέπονται στα υφιστάμενα τοπικά προγράμματα και σχέδια των ΟΤΑ Α βαθμού (π.χ. 
τεχνικά ή επιχειρησιακά προγράμματα) ή αυτά που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 
7.1 του παρόντος μέτρου 

• Οι υλοποιούμενες επενδύσεις αφορούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις και υποδομές σε όρους 
λειτουργικούς και προϋπολογισμού (μέχρι 500.000 € ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός και 
για τις δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης π.χ. μελέτες, εκδηλώσεις μέχρι 30.000 €).

• Οι υλοποιούμενες επενδύσεις / δράσεις για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα (π.χ. μύλοι, ελαιοτριβεία) 
υποστηρίζονται με την προϋπόθεση ότι είναι μη παραγωγικά, επιδεικτικού σκοπού, προβλέπονται 
στα πλαίσια ευρύτερου σχεδιασμού (π.χ. μελέτη ανάπλασης οικισμού), δεν υλοποιούνται εντός 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ότι αφορούν τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

• Τα έργα δεν αφορούν προστατευόμενες περιοχές.

• Η χρήση ΑΠΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. ενεργειακή αναβάθμιση 
κτηρίων)

• Η τήρηση όρων περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης (βλ. προστασία τοπικής 
αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος)

• Η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση

8.2.7.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Κατηγορία και είδος περιοχών (π.χ. μειονεκτικές περιοχές, διοικητικές υποδιαιρέσεις ΟΤΑ Α 
βαθμού βλ. τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με μικρό πληθυσμό)

• Σκοπιμότητα και προστιθέμενη αξία σχεδιασμού

8.2.7.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 500.000 € ανά 
έργο και για δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (π.χ. μελέτες, εκδηλώσεις) μέχρι 30.000 €

Οι δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης 
ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού (βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων).

8.2.7.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.3.8.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.8.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.8.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.7.3.8.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.7.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Δεδομένου ότι το παρόν μέτρο αφορά έργα τα οποία υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου και συνεπώς 
ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των δημόσιων συμβάσεων υπάρχουν σημαντικά 
περιορισμένοι κίνδυνοι στην υλοποίηση των έργων. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση αυτής 
της κατηγορίας έργων χαρακτηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από την εξειδίκευση του αναφορικά με την 
επαληθευσιμότητα και την ελεγξιμότητα. Ο παράγοντας αυτός όμως μπορεί να συμβάλει στην 
καθυστέρηση της υλοποίησης των έργων δικαιούχοι των οποίων είναι Δήμοι με υποστελεχωμένη τεχνική 
υπηρεσία.

8.2.7.4.2. Mitigating actions

Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση των έργων του παρόντος μέτρου σκόπιμη 
είναι η στήριξη των δικαιούχων και ειδικότερα των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων. Η στήριξη αφορά 
κυρίως το στάδιο δημοπράτησης των έργων αλλά μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο των σταδίων 
υλοποίησης αυτών. Η εν λόγω στήριξη προβλέπεται μέσω των ειδικών μονάδων της ΜΟΔ ΑΕ οι οποίες 
παρέχουν συμβουλευτική και τεχνική στήριξη (επιτόπου ή εξ αποστάσεως) σε φορείς υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων για τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας 
και την ωρίμανση / υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα 
και την υλοποίησή τους. Παράλληλα, η ΔΑ του ΠΑΑ αλλά και ο ΕΦΔ του μέτρου παρέχει την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία για την διευκόλυνση του δικαιούχου.

8.2.7.4.3. Overall assessment of the measure

Η ορθή εφαρμογή του μέτρου διασφαλίζεται μέσω της επιλογής των δικαιούχων βάσει των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία εναρμονίζονται με τις ανάγκες της χώρας όπως αυτές 
αποτυπώνονται στην SWOT ανάλυση.

Επειδή το συγκεκριμένο μέτρο έχει εφαρμοστεί στη Ελλάδα και κατά τις προηγούμενες προγραμματικές 
περιόδους, υπάρχει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, η οποία σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες 
παραπάνω δράσεις μετριασμού των κινδύνων θα συνεισφέρουν στην αποτελεσματική και ορθή 
υλοποίηση των σχετικών δράσεων.

8.2.7.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται
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8.2.7.6. Information specific to the measure

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, βελτίωσης της ενεργειακής επένδυσης και σχετικής χρήσης ΑΠΕ: 
Οι παρεμβάσεις υποστηρίζουν τη χρήση ΑΠΕ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (βλ. 
ιδιοκατανάλωση) σε δημόσιου χαρακτήρα κτήρια, εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις και όχι ως αυτόνομη 
επένδυση και δραστηριότητα (παραγωγή, διανομή και πώληση ενέργειας, δίκτυα ενέργειας). Οι σχετικές 
παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση γίνονται σύμφωνα με το 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο (βλ. Ν 4122/13 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», Ν.3855/10 «Μέτρα για 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης» Ν.3851/10 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»). Ειδικά για τα βιοκαύσιμα ισχύουν οι Νόμοι. 3054/2002, 
3423/2005 3769/2009, οι οποίοι ενσωματώνουν τις αντίστοιχες Οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της 
2009/28/ΕΚ και ορίζουν διατάξεις σχετικά με την παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων, τα κριτήρια 
αειφορίας – βιωσιμότητας για την καλλιέργειά τους και την κατανομή ενεργειακών καλλιεργειών.

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

Η δράση ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και ΤΠΕ δεν αφορά μικρής κλίμακας υποδομή, θα 
υλοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενισχυόμενης παρέμβασης θα 
καθοριστεί στην προκήρυξη.

 

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Έχει γίνει πλήρης ενσωμάτωση της οδηγίας 2010/31 έγινε με τον Νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 
42/Α/19.02.2013) και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας με τους Νόμους 3661/2008, 3851/2010 και 
3889/2010.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις των άρθρων 3 & 4 της Οδηγίας 2010/31 εφαρμόζονται ήδη με διατάξεις του 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, ΥΑ υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010).

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ορισμός υποδομών μικρής κλίμακας και σχετικές παρεκκλίσεις: Οι παρεμβάσεις του μέτρου, αφορούν 
μικρής κλίμακας υποδομές σε όρους λειτουργικούς (έτσι όπως περιγράφονται σε κάθε υπομέτρο) και σε 
όρους ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού και ειδικά μέχρι 1.00.000 για βασικές υποδομές μικρής 
κλίμακας, μέχρι 500.000€ για όλες τις λοιπές υποδομές και δράσεις, μέχρι 300.000 για δημόσιες 
τουριστικές υποδομές και μέχρι 30.000 για τις αντίστοιχες «άυλες» ενέργειες (π.χ. μελέτες, 
ευαισθητοποίηση, εκδηλώσεις).
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8.2.7.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

• Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφορούν ευρύτερα τις αγροτικές περιοχές και όχι έργα – 
παρεμβάσεις που αφορούν / εξυπηρετούν άμεσα τον πρωτογενή τομέα και τις γεωργικές και 
δασικές εκμεταλλεύσεις (βλέπε σχετικά τεχνικά και μη παραγωγικά έργα άρδευσης ή 
περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, αποκατάσταση πολιτιστικών κτισμάτων εντός γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και υλοποιούνται μέσω του Μέτρου 4)

• Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφορούν κατά βάση δημοσίου χαρακτήρα επεμβάσεις, άρα δεν 
περιλαμβάνεται στήριξη προς ιδιωτικά έργα κερδοσκοπικού σκοπού σχετικά με τουριστικές, 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες (καλύπτονται από το 
μέτρο 6). Εξαίρεση αποτελεί η αποκατάσταση και αναπλάσεις όψεων ιδιωτικών διατηρητέων ή 
παραδοσιακών κτισμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είχαν παραγωγική δραστηριότητα 
(π.χ. ελαιοτριβεία, μύλοι) που όμως πλέον είναι μόνο επιδεικτικού σκοπού και βρίσκονται εκτός 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δεν παράγουν έσοδα και προτείνονται από υφιστάμενο αναπτυξιακό 
ή λοιπό τοπικό σχεδιασμό (π.χ. μελέτες αναπλάσεων οικισμών).

• Η δικτύωση για περιβαλλοντικές δράσεις έχει περιορισμένη και ad hoc προσέγγιση και δεν έχει 
το χαρακτήρα των συνεργασιών του μέτρου16.
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8.2.8. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

8.2.8.1. Legal basis

Άρθρo 21 παρ. 1 σημεία α),β),γ), και ε) και άρθρα 22,23,24 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο και σημείο 8.2.(ε).7  (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, της εκτελεστικής πράξης.

Άρθρο 6 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

8.2.8.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Το μέτρο αυτό θα πρέπει να καλύπτει την επέκταση και τη βελτίωση των δασικών πόρων μέσω δάσωσης 
γαιών και δημιουργίας αγροδασικών συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα  εκτατικής γεωργίας 
και δασοπονίας. Θα πρέπει επίσης να καλύπτει την αποκατάσταση των δασών που καταστράφηκαν από 
πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά γεγονότα, την υποβάθμισή τους, και σχετικά 
μέτρα πρόληψης· τις επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση την κινητοποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων, με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων 
των δασοκαλλιεργητών.

Η δάσωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ανταπόκριση σε ορισμένους από τους 
βασικούς οικολογικούς και κοινωνικούς στόχους της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Η Δάσωση 
έχει μια ευνοϊκή επίπτωση στο έδαφος, το νερό, τον αέρα και τη βιοποικιλότητα. Η Δάσωση και η 
δημιουργία δασικών εκτάσεων ανταποκρίνονται στην ανάγκη ενίσχυσης των οικοσυστημάτων και στη 
δέσμευση του άνθρακα και για μια στροφή σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η Δάσωση, 
επίσης, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη των φυσικών κινδύνων και 
πυρκαγιών και συμβάλλει στην προσαρμογή της αλλαγής του κλίματος.

Για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων για την προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος, ιδίως σε ότι αφορά την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, τον εμπλουτισμό του 
υπόγειου υδροφορέα, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αύξηση της φυτικής μάζας για την 
άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επέκταση και βελτίωση των 
Δασικών πόρων με παράλληλη άμβλυνση των πιέσεων που δέχονται οι φυσικοί πόροι και η 
βιοποικιλότητα από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω της δράσης της Πρώτης Δάσωσης γεωργικών γαιών.

Τα γεωργοδασοκομικά (αγροδασικά) συστήματα αποτελούν μια πολυλειτουργική προσέγγιση που 
συνδυάζει την παραγωγή  εμπορεύσιμωνπροϊόντων (τρόφιμα, ζωοτροφές, ξυλεία, καύσιμα, ίνες κ.λπ.) 
και περιβαλλοντικών αγαθών όπως το έδαφος, τα νερά, η βιοποικιλότητα, η πολιτιστική κληρονομία και 
τα τοπία.

Στα οικοσυστήματα αυτά γίνεται πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων, όπως του φωτός, 
του χώρου, του νερού και των θρεπτικών στοιχείων. Η αξιοποίηση αυτή γίνεται με τη συνύπαρξη στην 
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ίδια επιφάνεια γης πολλών ειδών φυτών με διάφορα αυξητικά χαρακτηριστικά, όπως δένδρων και 
γεωργικών ή λιβαδικών φυτών φυτών, τα οποία συγκροτούν πολυώροφες δομές στον υπέργειο χώρο, ενώ 
στο υπόγειο οι ρίζες τους εκτείνονται του εδάφους σε διάφορα βάθη του εδάφους συγκρατώντας το 
έδαφος και αποτρέποντας τη διάβρωση. Με τα μικροπεριβάλλοντα που δημιουργούνται διατηρείται η 
απαραίτητη υγρασία και αυξάνεται η βιοποικιλότητα. Το αγροτεμάχιο σαν σύνολο μπορεί ευκολότερα να 
αντεπεξέλθει σε τυχόν θεομηνίες, απότομες καιρικές μεταβολές, προσβολές από έντομα και ασθένειες. 
Παράλληλα ο παραγωγός μπορεί να εξασφαλίζει διπλή παραγωγή από τα δένδρα και τις γεωργικές 
καλλιέργειες ή τα ζώα του.

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε μία μείωση στο συνολικό ύψος των καμένων εκτάσεων, όχι όμως 
και στον αριθμό των περιστατικών. Και οι δύο τιμές είναι σημαντικές να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό μέτρων και προγραμμάτων για την προστασία και διαχείριση των δασών καθώς, όπως έχει 
αναφερθεί και παραπάνω, η δυνατότητα ανάκαμψης των οικοσυστημάτων εξαρτάται και από τη 
συχνότητα εμφάνισης των πυρκαγιών. Επίσης, ένα μόνο περιστατικό μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη 
καταστροφή.

 

Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιες, αφού επηρεάζουν όχι μόνο το δάσος, αλλά 
επίσης την οικονομία, την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν 
επιπτώσεις που κυμαίνονται χρονικά από την περίοδο εμφάνισής τους μέχρι μερικές δεκαετίες μετέπειτα.

Επίσης, αντίστοιχες επιπτώσεις προκαλούνται στα δάση της Ελλάδας εξαιτίας της υποβάθμισή τους από 
την έντονη βοσκή, τις παλιές πυρκαγιές (πέραν της 25ετίας) και τη διάβρωση του εδάφους.

 

Αναφορικά με το περιβάλλον, η καταστροφή των δασών αποτελεί μείζον θέμα καθώς ως συνέπειες 
αυτού παρατηρούνται φαινόμενα όπως πλημμύρες, διάβρωση του εδάφους και επακόλουθη μείωση της 
γονιμότητας του. Επιπρόσθετα, οι δασικές πυρκαγιές καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το καθαρό 
ισοζύγιο άνθρακα κάθε δάσους. Με αυτόν τον τρόπο ίσως επηρεάζουν αυξητικά τις εκπομπές των 
αεριών του θερμοκηπίου, έχοντας άμεσο αντίκτυπο στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

 

Η μείωση του αριθμού όσων εργάζονται στον τομέα της μεταποίησης δασικών προϊόντων συνεπάγεται 
προβλήματα στην διαχείριση του δάσους: Οι εργαζόμενοι στην δασοκομία λόγω της φύσης της εργασίας 
τους αλλά και του οικονομικού ενδιαφέροντος που είχαν για τα δάση, κρατούσαν  τα μονοπάτια και τις 
δασικές οδούς ανοικτές, διατηρούσαν την καύσιμη ύλη σε χαμηλά επίπεδα και επέβλεπαν το δάσος από 
πυρκαγιές ενώ ήταν οι πρώτοι που μπορούσαν να ανακοινώσουν ασθένειες. Συνεπώς οι επενδύσεις στις 
δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων δεν 
έχουν μόνο οικονομικές ωφέλειες αλλά είναι από τους κύριους πυλώνες της περιβαλλοντικής και τοπικής 
ανάπτυξης.

 

Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η έλλειψη ανταγωνιστικότητας στον δασικό τομέα είναι κυρίως 
οικονομικής αλλά και κοινωνικής φύσεως. Από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι η μετακίνηση του 
πληθυσμού από τις παραδασόβιες ορεινές περιοχές, όπου κυρίως λαμβάνει χώρα η δασική 
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δραστηριότητα καθώς τα παραγωγικά δάση της χώρας βρίσκονται σε υψηλά υψόμετρα. Συνεπώς, 
ελαττώνεται σταδιακά ο αριθμός των φυσικών προσώπων που ασχολούνται με τα επαγγέλματα του 
δασικού τομέα (υλοτόμοι, μετατοπιστές και παραγωγοί ξυλανθράκων).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η συνεισφορά των δασικών υπομέτρων στις περιοχές εστίασης (Πίνακας 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ)

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι τα υπομέτρα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον μετριασμό 
του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή καθώς και στην αποκατάσταση, 
διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας. Μέσω των μέτρων αυξάνεται η έκταση των δασικών 
εκτάσεων, ενώ πραγματοποιείται αποκατάσταση και διατήρηση αυτών. Στον παρακάτω πίνακα 
εμφανίζονται πιθανές συνέργειες με άλλα μέτρα του ΠΑΑ, όπου τα οφέλη είναι πολλαπλά με εφαρμογή 
στους ιδιώτες δικαιούχους των μέτρων της κατάρτισης των συμβουλών και της συνεργασίας.

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 8 συμβάλλει επίσης στους εγκάρσιους στόχους περιβάλλον, κλιματική 
αλλαγή καθώς και στην καινοτομία μέσω της συνέργειας με άλλα υπομέτρα , καθώς και στους 
Θεματικούς Στόχους 4,5 και 6 κατά κύριο λόγο.
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ
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8.2.8.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.8.3.1. Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές,άλλες φυσικές καταστροφές, 
καταστροφικά συμβάντα ή από άλλες αιτίες 

Sub-measure: 

• 8.4 - support for restoration of damage to forests from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events

8.2.8.3.1.1. Description of the type of operation

Το υπομέτρο αφορά την αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές, καταστροφικά συμβάντα, ή υποβάθμισή τους από άλλες αιτίες (βοσκή, παλιές πυρκαγιές, 
διάβρωση εδάφους).

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και ειδικότερα στα δάση της 
χώρας μας, με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονη διάβρωση, απερήμωση, απώλεια της βιοποικιλότητας 
και των ενδιαιτημάτων, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Επίσης τα ίδια αποτελέσματα 
προκαλούνται στα δάση της Ελλάδας εξαιτίας της υποβάθμισής τους από την έντονη βοσκή, τις παλιές 
πυρκαγιές (πέραν της 25ετίας) και τη διάβρωση του εδάφους.

Επιπρόσθετα, η χώρα μας είναι από τις περισσότερο χειμαρρόπληκτες. Κάθε χρόνο 86 περίπου 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα εδάφους αποσπώνται από τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, μεταφέρονται 
και αποθέτονται στις πεδινές, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και άλλες καταστροφές, όπως 
υποβάθμιση των εδαφών και επιζήμιες προσχώσεις στις πεδινές περιοχές.

Το μεγάλο πρόβλημα μετά από μια δασική πυρκαγιά και που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση είναι ο 
κίνδυνος διάβρωσης των εδαφών τα οποία έχουν χάσει το προστατευτικό τους κάλυμμα και οι 
πλημμύρες που ακολουθούν. Πριν από οποιαδήποτε αναδάσωση πρέπει να γίνουν τα κατάλληλα έργα 
αποτροπής της διάβρωσης και συγκράτησης των επιφανειακών ρεόντων υδάτων. Γι’ αυτό προτείνονται 
παρεμβάσεις με ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για την αποφυγή αυτών των 
επιπτώσεων.

Όσον αφορά τα έργα αναδάσωσης, αυτά θα πρέπει να γίνουν μετά το πέρας του ενός έτους, γιατί τα 
πλατύφυλλα είδη τόσο τα αείφυλλα όσο και τα φυλλοβόλα πρεμνοβλαστάνουν και ριζοβλαστάνουν 
γρήγορα μετά από μια πυρκαγιά, οπότε η φυσική αναγέννηση είναι εξασφαλισμένη και μετά θα πρέπει 
να ακολουθήσει η επέμβαση με έργα αναδάσωσης, έτσι ώστε να υποβοηθούν τμήματα στα οποία δεν 
υπάρχει φυσική αναγέννηση ή να βοηθηθεί τεχνικά αυτή. 
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8.2.8.3.1.2. Type of support

Επιχορήγηση 

8.2.8.3.1.3. Links to other legislation

Στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. 2158/1992 «για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών», λήφθηκε 
η Ε(93) 1619 ΤΕΛΙΚΟ/24-06-1993 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία το σύνολο της 
Ελληνικής Επικράτειας έχει ταξινομηθεί σε ζώνη υψηλού κινδύνου για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Η εφαρμογή του Μέτρου θα γίνει βάσει της δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων 
και του ΠΔ 437/81( ΦΕΚ ΤΑ/120) 

8.2.8.3.1.4. Beneficiaries

1. Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, δηλ. τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών των Νομών 
άνευ Δασαρχείων

2. Ιδιώτες κάτοχοι των δασών και δασικών εκτάσεων και συγκεκριμένα: φυσικά πρόσωπα, νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και Δήμοι

3. Διακάτοχοι των δασών και δασικών εκτάσεων

4. Ενώσεις των ανωτέρω δικαιούχων

Για τα Δημόσια δάση και τις δημόσιες δασικές εκτάσεις, δύνανται να είναι δικαιούχοι Δήμοι κατόπιν 
σύναψης αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο.

8.2.8.3.1.5. Eligible costs

Η ενίσχυση καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες για:

έργα αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές 
καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβαθμίστηκε από άλλες αιτίες όπως βοσκή, 
παλιές πυρκαγιές, διάβρωση του εδάφους. Τα έργα αναδασώσεων θα γίνουν με την ευθύνη και εποπτεία 
της δασικής υπηρεσίας και της αρμόδιας διεύθυνσης αναδασώσεων ή των οικείων δασαρχείων.

 

κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων πλημμυρών 
και διάβρωση των εδαφών, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές εκπόνησης 
μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων.

 

Σε περίπτωση αποκατάστασης δασικού δυναμικού που αναφέρεται ανωτέρω, η ενίσχυση υπόκειται στην 
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επίσημη αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές του κράτους μέλους ότι επήλθε το 
προαναφερόμενο συμβάν

 

Μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τις  ιδιαιτερότητες του δασικού 
χώρου.

8.2.8.3.1.6. Eligibility conditions

• Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εσόδων που οφείλεται σε πυρκαγιά, φυσικές 
καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες, επιβλαβείς οργανισμούς και καταστροφικά 
συμβάντα.

 

• -  Αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη εφόσον απαιτείται

• Το έργο θα είναι ενταγμένο στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας 
δασικών έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας σε ότι αφορά του δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις ή προκύπτει ανάγκη άμεσης εκτέλεσής τους λόγω πρόσφατης πυρκαγιάς.

-Το έργο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία

-Δεν συγχρηματοδοτείται για το ίδιο φυσικό αντικείμενο από άλλο χρηματοδοτικό μέσο

- Το έργο θα είναι ενταγμένο στο ετήσιο νομαρχιακό εγκεκριμένο πρόγραμμα δασικών έργων και 
εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας σε ότι αφορά του δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

-Το φυσικό αντικείμενο του έργου εμπίπτει στο θεματικό αντικείμενο του συγκεκριμένου υπομέτρου

- Η περίοδος υλοποίησης του έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος

- Πληρότητα, σαφήνεια και λειτουργικότητα υποβαλλόμενης πρότασης

8.2.8.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

 

• Συμπληρωματικότητα με το ετήσιο δασικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας

• Επικλινείς εκτάσεις ιδίως αυτές που βρίσκονται σε περιοχές που κινδυνεύουν από διάβρωση

• Ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές περιοχές

• Περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος (δίκτυο NATURA 2000) για τη διατήρηση και βελτίωση 
της οικολογικής σταθερότητας τους.
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• Περιοχές με έντονη ή μεσαία χειμαρρικότητα

• Ζώνες καταλήψεως των αρδευτικών, στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων

• Ερημοποιημένες πιλοτικές περιοχές (Δυτική Λέσβος, στην λοφώδη περιοχή της Κεντρικής 
Θεσσαλίας, στην περιοχή της Κρήτης ανατολικά τη γραμμής Ηρακλείου- Τυμβακίου, στα  νησιά 
του Κεντρικού Αιγαίου, στην Αττική και στην περιοχή του Κιλκίς στην Μακεδονία). Η ακριβής 
θέση και έκταση των πιλοτικών ζωνών εντός των ανωτέρω έξι περιοχών θα προσδιορισθούν από 
τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή.

 

8.2.8.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών

8.2.8.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.1.9.2. Mitigating actions

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται

8.2.8.3.1.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

βλέπε στο μέτρο
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Definition of an "equivalent instrument"

βλέπε στο μέτρο

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

βλέπε στο μέτρο

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

βλέπε στο μέτρο

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

βλέπε στο μέτρο

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

βλέπε στο μέτρο
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[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

βλέπε στο μέτρο

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value

βλέπε στο μέτρο
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8.2.8.3.2. Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

Sub-measure: 

• 8.1 - support for afforestation/creation of woodland

8.2.8.3.2.1. Description of the type of operation

Για να υπάρξει συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη φυσικών κινδύνων και 
πυρκαγιών, καθώς και για την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, οι δασικοί πόροι θα πρέπει να 
επεκταθούν και να βελτιωθούν μέσω της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών και μη γεωργικών γαιών.

Η δράση της δάσωσης  θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση 
των δασικών πόρων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και 
αντιπυρικής προστασίας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας,  την άμβλυνση των κλιματικών 
μεταβολών, την προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας 
υδάτων  την αποκατάσταση των πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών, την ενίσχυση της φυσικής 
αναγέννησης σε ορισμένες περιοχές..

 

Στη συγκεκριμένη δράση εφαρμόζονται οι παρακάτω ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις βάσει του 
άρθρου 6 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης όπως :

α) κατάλληλη επιλογή των ειδών που θα φυτευθούν λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές τις βιοποικιλότητας

β) η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και προέλευσης δένδρων λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές, και τις κλιματικές συνθηκες. 
(Ελάχιστο χρονικό διάστημα 8 έτη και μέγιστο χρονικό διάστημα 15 έτη).

γ) κατάλληλη επιλογή ειδών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

δ) στην περίπτωση δράσεων δάσωσης που οδηγούν στη δημιουργία δασών μεγέθους που υπερβαίνει 
ορισμένο κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζουν τα κράτη μέλη, η δράση συνίσταται είτε:

i)          στην αποκλειστική φύτευση οικολογικά προσαρμοσμένων ειδών και/ή ειδών ανθεκτικών στην 
κλιματική αλλαγή στη συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, μέσω 
αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων ή ότι 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία· ή

(ii)        σε ένα μείγμα τριών ειδών το οποίο περιλαμβάνει είτε:

• τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα δέντρα ανά περιοχή, ή

• τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες δέντρων, όπου τα λιγότερο άφθονα καταλαμβάνουν 
τουλάχιστον το 10 % της περιοχής.
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8.2.8.3.2.2. Type of support

Ενίσχυση

8.2.8.3.2.3. Links to other legislation

• Κοινοτική νομοθεσία , 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον κ.λ.π.

• Πιλοτικές ερημοποιημένες περιοχές όπως έχουν καθορισθεί και  περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο «Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Ερημοποίησης (ΕΕΣΔ)» που συνέταξε η 
Εθνική Επιτροπή Καταπολέμησης της Απερήμωσης (ΕΘΕΚΑ)

8.2.8.3.2.4. Beneficiaries

• Η ενίσχυση για το κόστος εγκατάστασης και η ετήσια πριμοδότηση θα χορηγούνται σε κατόχους 
γαιοτεμαχίων (δημόσιους οργανισμούς ή ιδιώτες) και στις ενώσεις τους.

• Η ενίσχυση για τη δάσωση εκτάσεων που ανήκουν στην ιδιοκτησία δημόσιων αρχών ή για 
δένδρα ταχείας ανάπτυξης θα καλύπτει μόνο το κόστος εγκατάστασης. Στην περίπτωση δημόσιων 
εκτάσεων γης επιτρέπεται η ενίσχυση μόνο εφόσον διαχειρίζεται την εν λόγω έκταση γης 
ιδιωτικός φορέας ή δήμος.

8.2.8.3.2.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις καλύπτουν τις δαπάνες για δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων σε γεωργικές και 
μη γεωργικές εκτάσεις. Ενισχύσεις με τη μορφή ετήσιας πριμοδότησης ανά εκτάριο δύναται επίσης να 
χορηγούνται για την κάλυψη του κόστους διαφυγόντων γεωργικών εισοδημάτων και των δαπανών 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων του έγκαιρου και του όψιμου καθαρισμού, για μέγιστη χρονική 
περίοδο δώδεκα ετών.

Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για φύτευση δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων 
δένδρων ή δένδρων ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας. Τα είδη που φυτεύονται 
προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές και κλιματικέςσυνθήκες της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Σε περιοχές όπου η δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών εδαφοκλιματικών

συνθηκών, η στήριξη μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων πολυετών ξυλωδών

ειδών, όπως χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες.
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8.2.8.3.2.6. Eligibility conditions

-Σύνταξη μελέτης

Το έργο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία

-Δεν συγχρηματοδοτείται για το ίδιο φυσικό αντικείμενο από άλλο χρηματοδοτικό μέσο

- Το έργο θα είναι ενταγμένο στο ετήσιο νομαρχιακό εγκεκριμένο πρόγραμμα δασικών έργων και 
εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας σε ότι αφορά του δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

- Το φυσικό αντικείμενο του έργου εμπίπτει στο θεματικό αντικείμενο του συγκεκριμένου υπομέτρου

- Η περίοδος υλοποίησης του έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος

- Πληρότητα, σαφήνεια και λειτουργικότητα υποβαλλόμενης πρότασης

- Τηρούνται οι δεσμεύσεις του άρθρου 6 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης

-Ελάχιστο επιλέξιμο μέγεθος της έκτασης για την  ένταξη στο υπομέτρο ορίζονται τα 5 στρέμματα (0,5 
ha), με απαραίτητη προϋπόθεση η ελάχιστη έκταση να είναι ενιαία (μία η έκταση και όχι περισσότερα 
τμήματα συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων) με εξαίρεση στις περιπτώσεις που έχουμε φυσική 
αναγέννηση.

8.2.8.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Συμπληρωματικότητα με το ετήσιο δασικό πρόγραμμα της Περιφέρειας

• Γεωργικές γαίες με προτεραιότητα στις αρόσιμες γαίες και τις μόνιμες φυτείες που τελούν υπό 
καθεστώς διαρθρωτικών μεταβολών

• Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

• Περιοχές που απειλούνται από διάβρωση

• Οι επικλινείς εκτάσεις ιδίως αυτές που βρίσκονται σε περιοχές αιολικής ή υδατικής διάβρωσης

• Παραποτάμιες περιοχές που επανειλημμένα έχουν πλημμυρήσει

• Ζώνες καταλήψεως των αρδευτικών, στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων

• Περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος (δίκτυο NATURA 2000) για τη διατήρηση και βελτίωση 
της οικολογικής σταθερότητας τους.

• Ερημοποιημένες πιλοτικές περιοχές (Δυτική Λέσβος, στην λοφώδη περιοχή της Κεντρικής 
Θεσσαλίας, στην περιοχή της Κρήτης ανατολικά τη γραμμής Ηρακλείου- Τυμβακίου, στα  νησιά 
του Κεντρικού Αιγαίου, στην Αττική και στην περιοχή του Κιλκίς στην Μακεδονία). Η ακριβής 
θέση και έκταση των πιλοτικών ζωνών εντός των ανωτέρω έξι περιοχών θα προσδιορισθούν από 
τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή.
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8.2.8.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Ενίσχυση με ποσοστό έως 100%

8.2.8.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.2.9.2. Mitigating actions

Βλέπε στο μέτρο

 

8.2.8.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.2.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

βλέπε στο μέτρο

Definition of an "equivalent instrument"

βλέπε στο μέτρο

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation
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βλέπε στο μέτρο

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

βλέπε στο μέτρο

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

βλέπε στο μέτρο

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

βλέπε στο μέτρο

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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βλέπε στο μέτρο
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8.2.8.3.3. Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα

Sub-measure: 

• 8.2 - support for establishment and maintenance of agro-forestry systems

8.2.8.3.3.1. Description of the type of operation

Τα γεωργοδασοκομικά (αγροδασικά) συστήματα αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης 
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών 
καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Τα παραδοσιακά δασογεωργικά συστήματα 
καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις ιδιαίτερα στις ημιορεινές περιοχές. Ωστόσο στα μεταπολεμικά 
χρόνια πολλά από τα μικτά αυτά συστήματα μετατράπηκαν σε μονοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα να 
απομακρυνθούν τα δένδρα, τα οποία εμπόδιζαν τη χρήση των μηχανημάτων. Κατά τα τελευταία έτη έχει 
διαπιστωθεί, ότι η αναβάθμιση και η επέκταση αυτών των  συστημάτων μπορεί να βοηθήσει τη 
διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.

Σε ένα τέτοιο σύστημα τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραμμές με ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
τους μεγαλύτερη από 10 μέτρα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται γεωργικά μηχανήματα. Η 
απόσταση μεταξύ των δέντρων στην ίδια γραμμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 μέτρα. Εντούτοις, 
δένδρα μπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε μορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί 
η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεμο και  να δημιουργηθεί μια ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια 
ζωή. Ο μέγιστος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 
δέντρα στο εκτάριο.

Δασολιβαδικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών 
/ ζώων στην ίδια επιφάνεια. Απαντούν σε πολλές περιοχές της χώρας από την πεδινή μέχρι και την 
ορεινή ζώνη.

Επειδή τα συστήματα αυτά είναι εκτατικά και τα είδη των φυτών και των ζώων που συμμετέχουν είναι 
προσαρμοσμένα στις Μεσογειακές συνθήκες, ενώ πολύ συχνά αξιοποιούν περιοχές όχι κατάλληλες για 
καλλιέργεια (λοφώδεις, ημι-ξηρές, σε μεγάλες κλίσεις, σε υψηλό υψόμετρο), η αναβάθμιση και επέκταση 
τους είναι πολύ σημαντική για την ανακύκλωση των θρεπτικών, την προστασία του εδάφους και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η ελάχιστη πυκνότητα μπορεί να είναι στα 5 δέντρα /εκτάριο και η μέγιστη στα 40 δέντρα / εκτάριο 
ανάλογα με την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιματικές συνθήκες
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Παραρτήματα των Τεχνικών Δελτίων Μέτρου 8 Σελ.1
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Παραρτήματα των Τεχνικών Δελτίων Μέτρου 8 Σελ. 2
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Παραρτήματα των Τεχνικών Δελτίων Μέτρου 8 Σελ.3
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Παραρτήματα των Τεχνικών Δελτίων Μέτρου 8 Σελ.4
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8.2.8.3.3.2. Type of support

Ενίσχυση 

8.2.8.3.3.3. Links to other legislation

Δασική νομοθεσία, νομοθεσία για τους βοσκότοπους

8.2.8.3.3.4. Beneficiaries

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι

• Ιδιώτες καλλιεργητές γης

• Δήμοι

• Ενώσεις ιδιωτών καλλιεργητών γης ή δήμων

Η δασική έκταση μπορεί να ανήκει στο κράτος με την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής της είναι ιδιώτης ή 
δήμος

8.2.8.3.3.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις καλύπτουν το κόστος εγκατάστασης με είδη του Πίνακα 1, και μπορεί να χορηγείται 
ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, για περίοδο μέγιστης 
διάρκειας πέντε ετών.

Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο  με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η εγκατάσταση στο πλαίσιο του 
μέτρου

Κόστος εγκατάστασης:

• Εγκατάσταση Αγροδασικών συστημάτων με φύτευση δέντρων: κόστος του φυτευτικού υλικού 
και φύτευση, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της αποθήκευσης και περιποίησης των σπόρων 
και των δενδρυλλίων καθώς και του κόστους της πρόληψης και προστασίας του από ζημιές. Τα 
είδη που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι.

• Κόστος εγκατάστασης ποτιστρών και στεγάστρων για τα ζώα σε Δασολιβαδικά συστήματα

• Απαραίτητη διαχείριση που σχετίζεται με άρδευση και κοπή.

• Επαναφύτευση σε περίπτωση μεγάλων απωλειών λόγω βιοτικών ή αβιοτικών καταστροφών κατά 
τη διάρκεια του πρώτου χρόνου εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται σχετική άδεια από 
τη δασική υπηρεσία που να πιστοποιεί την καταστροφή. Η Αναπλήρωση των απωλειών πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένη σε αναγνωρισμένες ανάγκες.
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• Η φύτευση δασικών δέντρων μπορεί να συνοδεύεται από φύτευση δέντρων όπως καρποφόρα.

Κόστος συντήρησης:

Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση που στο μέτρο έχει ενταχθεί και το κόστος 
εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση το κόστος εγκατάστασης μπορεί να πληρώνεται χωρίς να ακολουθεί 
πληρωμή για κόστος συντήρησης.

• Συντήρηση του Αγροδασικού συστήματος για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με ετήσια ενίσχυση 
ανά δασωμένο εκτάριο.

• Διάφορες μορφές ενίσχυσης προσαρμοσμένες στη μορφή του Αγροδασικού συστήματος: π.χ. 
ενίσχυση ανά εκτάριο για καταπολέμηση ζιζανίων, κλάδεμα, αραιώσεις ή ενίσχυση με βάση το 
μοναδιαίο κόστος.

• Συντήρηση εξοπλισμούς προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, εγκατάσταση ή 
διατήρηση ποτίστρων για τα ζώα κ.λπ.)

8.2.8.3.3.6. Eligibility conditions

-Υποβολή σχεδίου εγκατάστασης

-Το έργο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία

-Δεν συγχρηματοδοτείται για το ίδιο φυσικό αντικείμενο από άλλο χρηματοδοτικό μέσο

- Το φυσικό αντικείμενο του έργου εμπίπτει στο θεματικό αντικείμενο του συγκεκριμένου υπομέτρου

- Η περίοδος υλοποίησης του έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος

- Πληρότητα, σαφήνεια και λειτουργικότητα υποβαλλόμενης πρότασης

- Προσκόμιση σχετικής άδειας από τη Δασική υπηρεσία όταν πρόκειται για δασικές εκτάσεις

-Τα δασολιβαδικά συστήματα θα εφαρμοστούν σε βοσκότοπους

8.2.8.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να αφορούν:

Την έκταση. Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη του μέτρου θα είναι μεγαλύτερα σε ένα μεγάλο 
παρά σε ένα μικρό χωράφι.

Τη δυνατότητα άρδευσης. Στο χωράφι που αρδεύεται, τα δένδρα θα μεγαλώσουν και θα αποδώσουν 
γρηγορότερα.

Την φύτευση περισσότερων από ένα είδος δέντρων ειδικότερα όταν το κάθε είδος δίνει διαφορετικά 
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οφέλη (π.χ. καρπούς, ξυλεία, βελτίωση ποιότητας νερού, κ.λ.π.) στο ίδιο αγροδασικό σύστημα καθώς 
αυτό συμβάλλει στη αύξηση της βιοποικιλότητας.

Την εγκατάσταση  δασογεωργικών  συστημάτων σε γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις που δε 
διαθέτουν δένδρα των μεγάλων πεδιάδων της ηπειρωτικής Ελλάδας (Μακεδονίας,  Θράκης, Θεσσαλίας,  
Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και  Πελοποννήσου)

8.2.8.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Η μέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο 80% του επιλέξιμου ποσού της επένδυσης για την εγκατάσταση 
αγροδασικών συστημάτων .και στο 100% της ετήσιας πριμοδότησης. τη συντήρησή τους για μια 5ετία

8.2.8.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.3.9.2. Mitigating actions

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.3.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

βλέπε στο μέτρο

Definition of an "equivalent instrument"
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βλέπε στο μέτρο

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

βλέπε στο μέτρο

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

βλέπε στο μέτρο

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

βλέπε στο μέτρο

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
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scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

βλέπε στο μέτρο

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value

βλέπε στο μέτρο
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8.2.8.3.4. Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία 
δασικών προϊόντων

Sub-measure: 

• 8.6 - support for investments in forestry technologies and in processing, mobilising and marketing 
of forest products

8.2.8.3.4.1. Description of the type of operation

Υπάρχει ανάγκη στήριξης των ιδιωτών δασοκαλλιεργητών, δήμων και ενώσεων αυτών καθώς και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και του σχετικού εξοπλισμού 
που απαιτούνται σε όλη την διαδικασία απομάκρυνσης των δασικών προϊόντων (υλοτομία, μετατόπιση 
και μεταφορά), την πρίση, μέχρι την βιομηχανική επεξεργασία τους, αλλά ευρύτερα και της ενίσχυσης 
του δασοκομικού δυναμικού.

Υπάρχει έλλειψη της ανταγωνιστικότητας στον δασικό τομέα λόγω έλλειψης αποτελεσματικών μονάδων 
μεταποίησης. Χρειάζεται ενθάρρυνση των επενδύσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ 
μεταποίησης και της εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων. Στον τομέα της εμπορίας ειδικά, 
είναι απαραίτητη η στήριξη για την τυποποίηση των τελικών προϊόντων, την συσκευασία τους όταν αυτό 
είναι εφικτό (π.χ. καύσιμη ξυλεία πολύ μικρών και μικρών διαστάσεων) και τη διάθεσή τους στην αγορά.

Παράλληλα το μέτρο έχει πολυλειτουργικό ρόλο καθώς συμβάλλει στην προστασία και αειφόρο 
διαχείριση των δασών καθώς και στην προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων.

Το αποτέλεσμα είναι πολλαπλό όταν η δράση αυτή συνδυασθεί με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 
και ενθάρρυνσης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές 
υπηρεσίες.

Επίσης, η μεταποιητική διαδικασία έως και την πρωτογενή επεξεργασία πρέπει να ενθαρρύνεται ώστε να 
διοχετεύονται τα υπολείμματα για ενέργεια και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Σημαντική είναι η ενσωμάτωση της  καινοτομίας στο συγκεκριμένο μέτρο με στόχο τόσο στην 
οικονομικότητα του αποτελέσματος όσο και στην περιβαλλοντική προστασία.

8.2.8.3.4.2. Type of support

Η στήριξη παρέχεται ως επιχορήγηση, ή συνδρομή χρηματοδοτικών μέσων ή συνδυασμού και των δύο

8.2.8.3.4.3. Links to other legislation

Κοινοτική και εθνική νομοθεσία ιδιαίτερα τη δασική νομοθεσία
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Δασική στρατηγική της Ε.Ε. για τα δάση και τον δασικό τομέα, Ανακοίνωση Ε.Ε. 9445/14 2-5-2014

8.2.8.3.4.4. Beneficiaries

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές, δήμους και τις ενώσεις τους, καθώς και 
σε ΜΜΕ με σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς. Στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93  η ενίσχυση μπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ

 

Επενδύσεις που δεν απαιτούν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατ’ εφαρμογή της ενωσιακής ή 
εθνικής νομοθεσίας είναι επιλέξιμες για ενίσχυση,  βάσει του απαλλακτικού κανονισμού, με εξαίρεση τα 
μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, όπου μπορεί να χορηγείται ενίσχυση σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι 
ΜΜΕ.

8.2.8.3.4.5. Eligible costs

α) στην κατασκευή, απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ή βελτίωση 
ακίνητης περιουσίας

·β) στην αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέωνμηχανών και εξοπλισμού, 
καθώς και την αγορά ζώων φόρτου και σύρσης μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου·

γ) στην αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού·

δ) στις γενικές δαπάνες συνδεόμενες με εκείνες των στοιχείων α) και β), όπως

αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την 
περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, περιλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας· οι μελέτες 
σκοπιμότητας εξακολουθούν να αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και όταν, με βάση τα  
αποτελέσματά τους, δεν πραγματοποιείται καμία δαπάνη βάσει των στοιχείων α) και β)·

ε) στις ακόλουθες δαπάνες για άυλες επενδύσεις: απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και απόκτηση διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων

στ) στα έξοδα εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών και ισοδυνάμων τους.

Δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες άλλες δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων, τα γενικά 
έξοδα και τα ασφάλιστρα.

Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις δασών σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις 
και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους μηχανήματα και 
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πρακτικές συγκομιδής.

Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες 
τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης

8.2.8.3.4.6. Eligibility conditions

Πλήρωση των προϋποθέσεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας

Δεν έχουν ενισχυθεί ή δεν προβλέπεται να ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλου χρηματοδοτικού μέσου για τις 
ίδιες δαπάνες

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συμπίπτει με την περίοδο επιλεξιμότητας του ΠΑΑ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου εμπίπτει στο θεματικό αντικείμενο του συγκεκριμένου υπομέτρου

Πληρότητα, σαφήνεια και λειτουργικότητα υποβαλλόμενης πρότασης

 

Επενδύσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του δικαιούχου της ενίσχυσης αλλά και του 
προτεινόμενου σχεδίου

 

Δεν είναι επιλέξιμη η δασική οδοποιία μέσα από αυτό το μέτρο, με εξαίρεση τους μικρούς συνδετήριους 
με την επένδυση δρόμους έως 500μέτρα.

 

Δραστηριότητες σχετικές με την αναγέννηση του δάσους μετά την υλοτόμηση δεν είναι επιλέξιμες.

Η απλή αντικατάσταση με φύτευση των υλοτομημένων δέντρων δεν είναι επιλέξιμη.  

Οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να αφορούν μη διαρκή αγαθά (π.χ. εξοπλισμό προσωπικής προστασίας, 
ιματισμό κ.λπ.)

Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη για παραγωγή προϊόντων που προέρχονται από συλλογή από 
καλλιεργούμενα δέντρα. Είναι όμως επιλέξιμη η παραγωγή ξύλου από δέντρα που έχουν καλλιεργηθεί 
για τον σκοπό αυτό 

8.2.8.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Επενδύσεις που μέρος του προϋπολογισμού τους αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος πέρα από τις 
ελάχιστες απαιτήσεις
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Διατήρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Χρήση καινοτομίας σε επίπεδο διαδικασίας ή προϊόντος

Εισαγωγή συστημάτων ποιότητας HACCP ή και ISO

Η επένδυση μπορεί να συνδέεται με την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης βιοκαυσίμων ή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με την προϋπόθεση ότι  η εν λόγω παραγωγή δεν υπερβαίνει τη μέση 
ετήσια κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση.

Εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης και έγκρισή της από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Το ΚΜ, μέσω 
της υλοποίησης των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, διασφαλίζει ότι η στήριξη είναι 
αποτελεσματική και αυξάνει πραγματικά την οικονομική αξία των δασικών περιοχών στις οποίες αφορά 
η επένδυση.

8.2.8.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ανώτατα  ποσοστά στήριξης καθορίζονται ως εξής:

-το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους·

-το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
σε όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο 
του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο του 75% του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·

-το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις σε άλλες περιφέρειες.

8.2.8.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.4.9.2. Mitigating actions

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Βλέπε στο μέτρο
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8.2.8.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται

8.2.8.3.4.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

βλέπε στο μέτρο

Definition of an "equivalent instrument"

βλέπε στο μέτρο

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

βλέπε στο μέτρο

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

βλέπε στο μέτρο

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

βλέπε στο μέτρο

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster
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βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

βλέπε στο μέτρο

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

βλέπε στο μέτρο

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value

βλέπε στο μέτρο
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8.2.8.3.5. Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και 
καταστροφικά συμβάντα

Sub-measure: 

• 8.3 - support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events

8.2.8.3.5.1. Description of the type of operation

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και ειδικότερα στο δασικό 
περιβάλλον της χώρας μας, προκαλώντας αφ’ ενός μεν την έντονη διάβρωση, την απερήμωση και την 
υποβάθμιση της ποιότητας του νερού καθώς επίσης και την απώλεια της βιοποικιλότητας και των 
ενδιαιτημάτων.

Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιο και πολύπλευρο. Οι δασικές πυρκαγιές και οι 
καταστροφές που προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα στα δάση της χώρας, διαγράφουν 
το μέγεθος του προβλήματος και την ανάγκη άμεσης και συστηματικής αντιμετώπισης του από μέρους 
του Κράτους και των πολιτών.Για να υπάρξει μείωση των καταστροφών από τις δασικές πυρκαγιές, θα 
πρέπει να βελτιωθεί η υποδομή που θα επιτρέπει την άνετη και ταχεία χρήση των διατιθέμενων μέσων 
και την άμεση αναγγελία της πυρκαγιάς.

Επιπλέον, λόγω της έντονης χειμαρρικότητας που παρατηρείται στη χώρα μας, εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα εδάφους αποσπώνται από τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, μεταφέρονται και αποθέτονται στις 
πεδινές, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και άλλες καταστροφές, όπως υποβάθμιση των εδαφών και 
επιζήμιες προσχώσεις στις πεδινές περιοχές.

Η πρόληψη ζημιών από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές με την εισαγωγή 
κατάλληλων και απαραίτητων δράσεων πρόληψης οδηγεί σε πληθώρα ευεργετικών αποτελεσμάτων για 
το περιβάλλον (αποφυγή διαβρώσεων και υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων, αποφυγή υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, επίτευξη υδατικής 
ισορροπίας και προστασία των λεκανών απορροής, προστασία της τοπικής χλωρίδας αλλά και πανίδας, 
προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση του μεσογειακού οικοτόπου) αλλά και για την κλιματική 
αλλαγή (χαμηλά επίπεδα CO2, άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου).

8.2.8.3.5.2. Type of support

Επιχορήγηση 

8.2.8.3.5.3. Links to other legislation

Στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. 2158/1992 «για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών», λήφθηκε 
η Ε(93) 1619 ΤΕΛΙΚΟ/24-06-1993 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία το σύνολο της 
Ελληνικής Επικράτειας έχει ταξινομηθεί σε ζώνη υψηλού κινδύνου για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
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Τα έργα και οι εργασίες αυτές θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια πρόληψης που έχουν εκπονηθεί τόσο σε 
κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και που εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό στα πλαίσια 
εφαρμογής  της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της ΚΥΑ αριθμ. 12030 Φ.109.1./ 99 ( ΦΕΚ 713/Τ.Β΄/  
19.5.1999).

 

Η εφαρμογή του Μέτρου θα γίνει βάσει της δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων 
και του ΠΔ 437/81( ΦΕΚ Τ.Α/120) 

8.2.8.3.5.4. Beneficiaries

1. Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, δηλ. τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών των Νομών 
άνευ Δασαρχείων

2. Ιδιώτες κάτοχοι των δασών και δασικών εκτάσεων και συγκεκριμένα: φυσικά πρόσωπα, νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και Δήμοι

3. Διακάτοχοι των δασών και δασικών εκτάσεων

4. Ενώσεις των ανωτέρω δικαιούχων

Για τα Δημόσια δάση και τις δημόσιες δασικές εκτάσεις, δύνανται να είναι δικαιούχοι Δήμοι κατόπιν 
σύναψης αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο.

8.2.8.3.5.5. Eligible costs

Η ενίσχυση καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες για:

• τη δημιουργία προστατευτικής υποδομής όπως: δασικά μονοπάτια, κατασκευή σημείων 
υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ), απαραίτητες εργασίες και έργα για τη 
συντήρηση και βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων 
κατάσβεσης καθώς και κατασκευή και βελτίωση μονίμων συστημάτων επιτήρησης δασικών 
πυρκαγιών (παρατηρητήρια, καινοτόμα συστήματα ανίχνευσης-εντοπισμού-παρακολούθησης 
δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης ειδοποίησης, βελτιώσεις υποδομής και υλικοτεχνικού 
επικοινωνιακού εξοπλισμού, κλπ). 

• διάνοιξη νέων αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση των υφιστάμενων

• διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων, σε δάση και δασικές εκτάσεις

• τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών κινδύνων 
όπως εργασίες και μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, κλπ) για την βελτίωση και την αποκατάσταση της 
βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας,

• καθαρισμούς παρεδάφιας βλάστησης κατά μήκος δασικών δρόμων και άλλων περιοχών υψηλού 
κινδύνου.
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• την καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την 
παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών,

• κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των 
πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
προδιαγραφές εκπόνησης μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και κατασκευής 
αντιδιαβρωτικών έργων.

 

• Μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τις  ιδιαιτερότητες του 
δασικού χώρου.

• Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να είναι σύμφωνες με το εθνικό πρόγραμμα δασοπροστασίας Για 
τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, (50 εκτάρια) (αν το μέτρο 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ, πρέπει να εντάσσεται στο πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης), η ενίσχυση εξαρτάται από την εμφάνιση των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων σε 
πρόγραμμα διαχείρισης των δασών ή σε ισοδύναμο μέσο, σύμφωνα με τη βιώσιμη διαχείριση των 
δασών όπως καθορίστηκε από την Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην 
Ευρώπη το 1993, όπου θα διατυπώνονται αναλυτικά οι στόχοι πρόληψης. 

8.2.8.3.5.6. Eligibility conditions

• δεν χορηγείται ενίσχυση για γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις οποίες έχουν αναληφθεί 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·

• Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εσόδων που οφείλεται σε πυρκαγιά, φυσικές 
καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα,

• Αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη εφόσον απαιτείται

• Το έργο θα είναι ενταγμένο στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας 
δασικών έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας σε ότι αφορά του δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις ή προκύπτει ανάγκη άμεσης εκτέλεσής τους

• Το έργο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία

• Δεν συγχρηματοδοτείται για το ίδιο φυσικό αντικείμενο από άλλο χρηματοδοτικό μέσο

• Το έργο να συμπεριλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο δασοπροστασίας, εφόσον απαιτείται.-

• Το φυσικό αντικείμενο του έργου εμπίπτει στο θεματικό αντικείμενο του συγκεκριμένου 
υπομέτρου

• Η περίοδος υλοποίησης του έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος

• Πληρότητα, σαφήνεια και λειτουργικότητα υποβαλλόμενης πρότασης
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8.2.8.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Συμπληρωματικότητα με το ετήσιο δασικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας

• Επικλινείς εκτάσεις ιδίως αυτές που βρίσκονται σε περιοχές που κινδυνεύουν από διάβρωση

• Ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές περιοχές

• Περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος (δίκτυο NATURA 2000) για τη διατήρηση και βελτίωση 
της οικολογικής σταθερότητας τους.

• Περιοχές με έντονη ή μεσαία χειμαρρικότητα

• Ζώνες καταλήψεως των αρδευτικών, στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων

Ερημοποιημένες πιλοτικές περιοχές (Δυτική Λέσβος, στην λοφώδη περιοχή της Κεντρικής Θεσσαλίας, 
στην περιοχή της Κρήτης ανατολικά τη γραμμής Ηρακλείου- Τυμβακίου, στα  νησιά του Κεντρικού 
Αιγαίου, στην Αττική και στην περιοχή του Κιλκίς στην Μακεδονία). Η ακριβής θέση και έκταση των 
πιλοτικών ζωνών εντός των ανωτέρω έξι περιοχών θα προσδιορισθούν από τις αρμόδιες περιφερειακές 
δασικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή.

8.2.8.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

8.2.8.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.5.9.2. Mitigating actions

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Βλέπε στο μέτρο

8.2.8.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται
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8.2.8.3.5.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

βλέπε στο μέτρο

Definition of an "equivalent instrument"

βλέπε στο μέτρο

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

βλέπε στο μέτρο

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
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scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value

8.2.8.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Οι πιθανοί κίνδυνοι  έχουν ως ακολούθως:

 

α)  Στην επιλογή των Δικαιούχων

β) Αιτήσεις πληρωμών. Αφορά κατά κανόνα τους ιδιώτες Δικαιούχους.

γ) •Στα δημόσια δασικά έργα:

Καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση των έργων στις περιπτώσεις που οι Δικαιούχοι  δεν 
διαθέτουν Τεχνική Υπηρεσία.

Πιθανότητα εμφάνισης κατάτμησης έργων ή διπλής χρηματοδότησης μέρους ή όλων των έργων 
από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για την ανάδειξη αναδόχων: Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που 
τίθενται στις προκηρύξεις και στα τεύχη δημοπράτησης των διαγωνισμών για την ανάδειξη των 
αναδόχων τεχνικών εταιρειών που θα υλοποιήσουν το έργο, τίθενται από τις αναθέτουσες αρχές. Η 
ελλιπής ενημέρωση των αρμόδιων αυτών Υπηρεσιών σχετικά με τις νομικές και ποιοτικές απαιτήσεις 
των έργων συχνά έχει αποτελέσει κίνδυνο εμφάνισης λαθών, ενώ η πολύπλοκη ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα.

 

 

δ) Εύλογο κόστος. Αφορά κατά κύριο λόγο τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδύσεων σε δασοκομικές 
τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων
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8.2.8.4.2. Mitigating actions

Οι ακόλουθες ενέργειες είναι σε αντιστοιχία των αναφερόμενων κινδύνων και αποτελούν προτάσεις για 
την αντιμετώπισή τους.

α) Τα κριτήρια επιλογής των Δικαιούχων θα καθοριστούν με διαφανή και διακριτό τρόπο στο θεσμικό 
πλαίσιο του Μέτρου. Θα ληφθεί ειδική μέριμνα όσον αφορά στην διαβάθμιση της βαθμολογίας των 
κριτηρίων επιλογής και στις συνθήκες ικανοποίησης αυτών των κριτηρίων από τους Δικαιούχους που 
σαφώς θα αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου.

β) Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής αποτελεί σημαντική επιπλέον ενέργεια 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων και βελτίωσης της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας στην 
υλοποίηση του Μέτρου. Η εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα συνοδεύεται από αναβάθμιση και 
επικαιροποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων 
και εξαγωγής αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων. Επιπλέον, η βελτίωση των αναφορών 
και διασύνδεσης στα Πληροφοριακά Συστήματα θα συμβάλλει και στην παροχή στατιστικών στοιχείων 
μεγαλύτερης αξιοπιστίας καθώς και στη βελτιστοποίηση της στατιστικής ανάλυσης για τον ακριβέστερο 
προσδιορισμό των κυριότερων παραγόντων υπεύθυνων για την εμφάνιση σφάλματος με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό τους και τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό του σφάλματος.

γ) Στο πλαίσιο των αιτήσεων πληρωμής, θα ορισθεί κατάλληλη διαδικασία για τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων πληρωμής που επιτρέπει την πρόληψη και τον εντοπισμό ενδεχόμενων παρατυπιών ή λαθών. 
Τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης (δικαιολογητικά πληρωμής)  που θα συνοδεύουν το αίτημα 
πληρωμής θα καθοριστούν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο με γνώμονα την επαληθευσιμότητας και 
ελεγξιμότητας των δράσεων κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους.

 

δ) Στα δημόσια δασικά έργα:

δ1) στις περιπτώσεις που οι Δικαιούχοι δεν διαθέτουν  τεχνική υπηρεσία θα υπάρξει μέριμνα για 
την ενημέρωση τους μέσω προτύπων/ οδηγών, που θα αφορούν στο πλαίσιο ωρίμανσης – 
προκήρυξης – αδειοδότησης των δημοσίων έργων. Για τον ίδιο σκοπό, έχει δημιουργηθεί από τη 
ΜΟΔ Α.Ε. υποστηρικτική δομή, η οποία μεταβαίνει στην έδρα των Δικαιούχων και παρέχει  
τεχνική υποστήριξη και επίσης δίνεται η δυνατότητα τεχνικής στήριξης από τρίτους.

δ2) Ο κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης ή κατάτμησης των έργων θα αντιμετωπιστεί αφενός με 
την οριοθέτηση της επιλεξιμότητας και της συμπληρωματικότητας/διαχωρισμού με παρεμβάσεις 
άλλων μέτρων ή/και ταμείων και αφετέρου με την αξιοποίηση των  Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος,   και μικρών πληροφοριακών συστημάτων και τη διασύνδεση τους 
με σκοπό τη διασταύρωση στοιχείων, την παρακολούθηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων κατά την 
υλοποίηση των δράσεων και τον έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων και τη διόρθωσή τους.

 

ε) Το εύλογο κόστος θα διασφαλιστεί με απόδοση των πραγματικών δαπανών των επενδυτικών 
ενεργειών με τη χρήση i) συγκριτικής αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών και ii) ειδικών 
εμπειρογνωμόνων όπου απαιτείται.



393

Στ) Εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων φορέων στην εφαρμογή των μέτρων

8.2.8.4.3. Overall assessment of the measure

Στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των δασικών εκτάσεων είναι δημόσιου χαρακτήρα και ανήκει 
στο κράτος. Λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα υλοποίηση των δασικών μέτρων, ο μεγαλύτερος 
προϋπολογισμός του Μέτρου θα κατευθυνθεί σε δασικά δημόσια έργα που θα εκτελεστούν από ιδιώτες 
εργολάβους. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη νομιμότητα και διαφάνεια καθώς το 
«αυστηρό» νομικό πλαίσιο υλοποίησης δημοσίων έργων (νομοθεσία υλοποίησης δημοσίων έργων, 
έλεγχος συμβάσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πίνακες τιμών μονάδας 
οικοδομικών εργασιών) και η «αυστηροποίηση» της δημοσιονομικής λειτουργίας των δημοσίων φορέων 
και της εποπτείας μη κερδοσκοπικών φορέων. Παράλληλα, όμως δημιουργεί κινδύνους χρονικής 
καθυστέρησης υλοποίησης που κατά το παρελθόν έχουν οδηγήσει σε απεντάξεις. Σε κάθε περίπτωση η 
ελεγξιμότητα και επαληθευσιμότητα θα ενισχυθεί στο μέγιστο βαθμό με τις προτεινόμενες ενέργειες 
μετριασμού των πιθανών κινδύνων που αφορούν τα δημόσια δασικά έργα.

 Όσον αφορά τις δράσεις και το μέρος των δράσεων στις οποίες δικαιούχοι θα είναι ιδιώτες μπορούν να 
χωριστούν σε δυο κατηγορίες:

στην κατηγορία των δασοκομικών ιδιωτικών έργων όπου η απαίτηση δασοκομικής μελέτης σύμφωνα με 
την εθνική δασική νομοθεσία εξασφαλίζει πέραν της νομιμότητας και ελεγξιμότητας των έργων, τη 
σκοπιμότητα και την χρηστή περιβαλλοντική διάστασή τους, και στην κατηγορία της δημιουργίας δασών 
μέσω της δάσωσης γεωργικής γης, το οποίο εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν και εφαρμόζεται με 
ιδιαίτερη επιτυχία μέχρι σήμερα. Η εμπειρία του παρελθόντος έχει αναγνώσει τους κινδύνους που κατά 
κύριο λόγο σχετίζονται με λάθη και παραλείψεις στα αιτήματα πληρωμών των Δικαιούχων που 
αντιμετωπίζονται με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής και σχετική μέριμνα στο 
θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου όπως προτείνεται στις ως άνω ενέργειες μετριασμού.

8.2.8.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

 

Υπομέτρο 8.1.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

1 Φυτεία 1000 τεμ. ανά εκτάριο (Δ1000)

ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                 ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ*                 ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
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ΔΑΣΩΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ                                                      13.500,00                               8.400,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (για 5 έτη)                                16.300,00                               16.300,00

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΙΑΣ                 Από 2.250,00 ως 10.000

 

2  Φυτεία 280 τεμ. ανά εκτάριο (Δ280)

ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                 ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ                     ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΔΑΣΩΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ                                                     9.100,00                                4.000,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ (για 5 έτη)                               6.900,00                                6.900,00

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΙΑΣ                  Από 700,00 ως 2.630,00

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υπολογισμός της απώλειας εισοδήματος, προκύπτει από τη διαφορά του Μέσου Ακαθάριστου 
Κέρδους από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας (είδος καλλιέργειας ή αξιοποίησης) και του 
μέσου Ακαθάριστου Κέρδους ειδών δάσωσης, που παρέχουν εισόδημα π.χ. καστανιές, καρυδιές χωρίς το 
ύψος αυτό να μπορεί να υπερβεί για τους δικαιούχους γεωργούς και ενώσεις τους τα 1.000 ΕΥΡΩ ανά 
εκτάριο ανά έτος.

 

Υπομέτρο 8.2

 

Μέσο κόστος των δασογεωργικών συστημάτων (ΕΥΡΩ)

 

 

                                             δασογεωργικά (25 δέντρα /στρέμμα)                                 δασογεωργικά (10 
δέντρα/στρέμμα)                                  δασολιβαδικά

Εγκατάσταση                             6579,8                                                                          3120                         
                                                     4317

Περίφραξη                                  3610                                                                             3610                         
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                                                    3610

Συντήρηση                                  4847                                                                             1939                         
                                                    775,6

 

Τα ανωτέρω ποσά λήφθησαν υποψη για τον υπολογισμό των δεικτών στα αντίστοιχα υπομέτρα.

Καθώς οι μελέτες που δίνουν τον υπολογισμό του ύψους στήριξης δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, 
μετά την οριστικοποίησή τους ενδέχεται να τροποποιηθούν οι τιμές και οι τιμές των δεικτών.

8.2.8.6. Information specific to the measure

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

Τα ωφέλη του υπομέτρου είναι τα εξής :

- μεγάλη συμβολή στη βιοποικιλότητα

- συμβάλλει στην ποιότητα του νερού

- στη μείωση των νιτρικών

- στον περιορισμό της διάβρωσης

- μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής

- συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής αξίας μιας περιοχής με τη βελτίλωση της ποιότητας 
ζωής

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

α)         κατά την επιλογή των ειδών που πρόκειται να φυτευτούν, των περιοχών και των μεθόδων που θα 
χρησιμοποιηθούν, πρέπει να αποφεύγεται η ακατάλληλη δάσωση ευαίσθητων ενδιαιτημάτων όπως οι 
τυρφώνες και οι υγρότοποι, καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καλλιέργεια υψηλής φυσικής αξίας. Στις περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί Natura 2000 σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου[1] και την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[2] πρέπει να επιτρέπεται μόνο 
δάσωση που συνάδει με τους διαχειριστικούς στόχους των συγκεκριμένων περιοχών και που έχει 
εγκριθεί από την αρχή του κράτους·μέλους που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή του Natura 2000·

β)           η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και προέλευσης δένδρων λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
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ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές, και την βιοτική, εδαφολογική και 
υδρολογική κατάσταση της περιοχής, καθώς και τον δυνητικό χωροκατακτητικό χαρακτήρα των ειδών 
υπό τις τοπικές συνθήκες όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο γεωργός οφείλει να προστατεύει και να 
φροντίζει το δάσος τουλάχιστον κατά την περίοδο καταβολής της πριμοδότησης για την κάλυψη της 
απώλειας γεωργικού εισοδήματος και των δαπανών συντήρησης. Στις υποχρεώσεις αυτές 
περιλαμβάνονται η φροντίδα, η αραίωση ή η βόσκηση, κατά περίπτωση, προς το συμφέρον της 
μελλοντικής ανάπτυξης του δάσους, καθώς και η ρύθμιση του ανταγωνισμού με ποώδη βλάστηση και η 
παρεμπόδιση της ανάπτυξης θάμνων που μπορεί να ευνοήσουν το ξέσπασμα πυρκαγιάς. Όσον αφορά τα 
είδη ταχείας ανάπτυξης, τα κράτη μέλη καθορίζουν το ελάχιστο και τον μέγιστο χρόνο πριν από την 
υλοτόμηση. Ο ελάχιστος χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 8 έτη και ο μέγιστος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 20 έτη·

 

Υπάρχει συνημμένο το παράρτημα με τα είδη της δάσωσης

 

 

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

Δεν ενεργοποιείται η δράση με τις ασθένειες

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

Δεν ενεργοποιούνται προς το παρόν δράσεις που συνδέονται με τις ασθένειες

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ζώνη υψηλού κινδύνου σε σχέση με τις πυρκαγιές

Definition of an "equivalent instrument"

Μη διαθέσιμο
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[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

Οι ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ΄εξουσιοδότηση 
κανονισμού

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Δεν είναι διαθέσιμο

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value

Δεν ενεργοποιείται το συγκεκριμένο υπομέτρο

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Όπως αναφέρεται και στο υπομέτρο :

Η ελάχιστη πυκνότητα μπορεί να είναι στα 5 δέντρα /εκτάριο και η μέγιστη στα 40 δέντρα / εκτάριο

ανάλογα με την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιματικές συνθήκες

8.2.8.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Εκτάσεις που εντάσσονται στο μέτρο της δάσωσης είναι δυνατόν να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32(2) β του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013A

 

Συνίσταται στα γεωργοδασοκομικά συστήματα η φύτευση περισσότερων από ένα είδος δασικών δέντρων 
τα οποία εξυπηρετούν περισσότερους από έναν σκοπούς, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμβολή στη 
βιοποικιλότητα

Παραδείγματα δασογεωργικών συστημάτων:

 

Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν συστήματα με βελανιδιές στην Αιτωλοακαρνανία, στην Αχαΐα, 
στη Λακωνία, στη Λέσβο και σε μικρότερο βαθμό στην Αττική και στη Βοιωτία. Το μοντέλο της 
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γεωργίας που εφαρμόστηκε στα μεταπολεμικά χρόνια και το οποίο είχε ως στόχο τη μεγιστοποίηση της 
γεωργικής παραγωγής οδήγησε στη μετατροπή πολλών από τα μικτά αυτά συστήματα σε 
μονοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τα δένδρα, τα οποία εμποδίζουν τη χρήση των 
μηχανημάτων. Κατά τα τελευταία έτη έχει διαπιστωθεί ότι η αναβάθμιση και η επέκταση των 
παραδοσιακών αγροδασικών  συστημάτων κρίνεται επιτακτική για τη διατήρηση της καλής κατάστασης 
των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.

 

Παραδείγματα δασολιβαδικών συστημάτων

 

• Η βόσκηση σε εκτάσεις με αραιές Βελανιδιές και η ταυτόχρονη εκμετάλλευση της Βελανιδιάς για 
ξυλεία από τα κλαδέματα και για  ζωοτροφή από τα βελανίδια είναι μία πρακτική που 
εφαρμόζεται παραδοσιακά σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας (πχ. Λέσβος, Κέα και Δυτική Κρήτη 
κ.α.). Τα συστήματα αυτά χρειάζονται σήμερα ενίσχυση, αναπλήρωση ή επέκταση.

• Παρόμοιο Αγροδασικό σύστημα με Χαρουπιές υπάρχει στην Ανατολική Κρήτη.

• Στις πιο ορεινές περιοχές της Ελλάδας η βόσκηση συνδυάζεται με την καλλιέργεια της Καστανιάς 
ή της Καρυδιάς.
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8.2.9. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

8.2.9.1. Legal basis

Άρθρο 27 και Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Σημείο 8.8, Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι, της εκτελεστικής πράξης.

8.2.9.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Η στήριξη για τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σε 
διάφορες προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, ενισχύοντας, για παράδειγμα τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και την προώθηση της αποδοτικότητας 
των πόρων. Ωστόσο, το μέτρο αυτό σχετίζεται κυρίως με την ενωσιακή προτεραιότητα 3 και ειδικότερα 
με την Περιοχή Εστίασης 3Α): «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την 
καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθέτοντας 
αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες 
και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις. Για την επίτευξη της υποστήριξης της 
μεταποίησης των τροφίμων και της αύξησης της αξίας του προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, καθώς και 
στην καλύτερη πρόσβαση των πρωτογενών παραγωγών στην αγορά, η σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών αποτελεί μια βασική προϋπόθεση.

Ένα από τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας μας είναι ο 
πολυτεμαχισμός της αγροτικής γης. Σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, το μέγεθος των ελληνικών 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι πάρα πολύ μικρό με οποιοδήποτε δείκτη και αν μετρηθεί, έκταση, 
οικονομικό μέγεθος ή απασχόληση. Αυτό το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων τοποθετεί σταθερά την 
Ελλάδα πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην ελληνική γεωργία 50% των εκμεταλλεύσεων 
είναι κάτω των 2 ha (του μισού δηλαδή από αυτό που θεωρείται μικρή εκμετάλλευση) και 50% κάτω από 
4.000€ (ΚΠΔ-17).

Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών  βοηθούν  τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού τις 
προκλήσεις της αγοράς, ενισχύουν τη δύναμη διαπραγμάτευσης – μέσω της αύξησης του όγκου του 
διαπραγματευόμενου προϊόντος - σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αγορών, διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και μειώνουν το ανά παραγωγό 
κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια όταν προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.

Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας με σκοπό:

• την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των 
ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς·

• την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας 
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προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων·

• τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με 
τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα

• τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και

• άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, 
όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση 
διαδικασιών καινοτομίας.

Το μέτρο περιλαμβάνει όλους τους γεωργικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων Φρούτων και Λαχανικών. 

8.2.9.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.9.3.1. 9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Sub-measure: 

• 9.1 - setting up of producer groups and organisations in the agriculture and forestry sectors

8.2.9.3.1.1. Description of the type of operation

Στο πλαίσιο του μέτρου ενισχύονται οι γεωργοί για τη σύσταση ομάδων ή οργανώσεων παραγωγών με 
σκοπό να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη δύναμη 
διαπραγμάτευσης – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος- σε σχέση με την 
παραγωγή και την εμπορία συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αγορών, να διευρύνουν τον αριθμό των 
πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ 
τούτου, το μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα 
πρώτα χρόνια όταν προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.

Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας με σκοπό:

• την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των 
ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς·

• την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας 
προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων·

• τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με 
τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα

• τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και

• άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, 
όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση 
διαδικασιών καινοτομίας.
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Το μέτρο περιλαμβάνει όλους τους γεωργικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων Φρούτων και Λαχανικών.

8.2.9.3.1.2. Type of support

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από την 
αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους με βάση επιχειρηματικό σχέδιο.

Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο, 
από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα ή η οργάνωση παραγωγών, με βάση το 
επιχειρηματικό της σχέδιο, και είναι φθίνουσα. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν την τελευταία δόση μόνο 
εφόσον ελέγξουν την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ενισχύσεις σε ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών για την κάλυψη εξόδων τα οποία δεν 
συνδέονται με τα έξοδα εκκίνησης, όπως είναι οι επενδύσεις ή οι δραστηριότητες προώθησης δεν είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.

8.2.9.3.1.3. Links to other legislation

• Άρθρο 2, σημείο (28) του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

• Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ).

• Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

• Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής.

• Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 36 της 14ης Ιανουαρίου 1986 περί όρων, προϋποθέσεων και 
διαδικασίας αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

• ΚΥΑ 2133/101443/20-08-2013 (ΦΕΚ 2226/Β΄/10-09-2013).

• ΚΥΑ 177349/03-10-2011 (ΦΕΚ 2299/Β’/14-10-2011).

• ΚΥΑ 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄ /2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.2.9.3.1.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από την 
αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους με βάση επιχειρηματικό σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών που είναι ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 8.2.6 του παρόντος 
μέτρου.

Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών που συστήνονται εντός του πλαισίου λειτουργίας ενός συνεταιρισμού, 
μπορούν να θεωρηθούν ΜΜΕ, εφόσον ο συνεταιρισμός είναι ΜΜΕ κατά την έννοια της παραγράφου 
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8.2.6 του παρόντος μέτρου.

8.2.9.3.1.5. Eligible costs

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν κυρίως στα κάτωθι:

• Μίσθωση κατάλληλων εγκαταστάσεων ή άλλων χώρων απαραίτητων για τη λειτουργία της 
ομάδας / οργάνωσης, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου συμπεριλαμβανομένου του 
υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

• Δαπάνες για το διοικητικό προσωπικό, οι γενικές δαπάνες και οι νομικές και διοικητικές αμοιβές.

• Σε περίπτωση αγοράς των κτηριακών εγκαταστάσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες για τις 
εγκαταστάσεις περιορίζονται στο κόστος μίσθωσης στις τιμές της αγοράς.

8.2.9.3.1.6. Eligibility conditions

1. Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένες από την αρμόδια 
εθνική αρχή, με βάση το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

2. Το επιχειρηματικό σχέδιο βάσει του οποίου γίνεται η αναγνώριση, πρέπει να περιγράφει 
λεπτομερώς τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών σε 
σχέση με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

• την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των μελών των ομάδων και οργανώσεων στις 
απαιτήσεις της αγοράς·

• την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά·

• τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με 
τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα και

• άλλες δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η 
διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

1. Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι ΜΜΕ.

2. Η αίτηση αναγνώρισης της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών πρέπει να έπεται της έγκρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Δε χορηγείται ενίσχυση σε:

1. Οργανώσεις παραγωγών (οντότητες/φορείς), όπως εταιρείες ή συνεταιρισμοί που έχουν ως στόχο 
τη διαχείριση μίας ή περισσότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και είναι στην πραγματικότητα 
μεμονωμένοι παραγωγοί.

2. Άλλες γεωργικές ενώσεις που αναλαμβάνουν καθήκοντα, όπως αμοιβαία υποστήριξη και 
υπηρεσίες αντικατάστασης στο αγρόκτημα και γεωργικής διαχείρισης στις εκμεταλλεύσεις των 
μελών, χωρίς να εμπλέκονται στην από κοινού προσαρμογή της προσφοράς στις ανάγκες της 
αγοράς.
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3. Ομάδες, οργανώσεις ή ενώσεις παραγωγών, οι στόχοι των οποίων είναι ασυμβίβαστοι τα άρθρα 
152 και 159 του κανονισμού εΚΟΑ.

4. Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών ομάδων 
και οργανώσεων παραγωγών.

8.2.9.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Προτεραιότητα θα δοθεί στις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που:

• εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας που καλύπτονται από το υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ,

• αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν στο υπομέτρο των νέων 
γεωργών του ΠΑΑ,

• αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν στο υπομέτρο των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ,

• δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές,

• δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα.

8.2.9.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Η στήριξη περιορίζεται στα εξής ανώτατα ποσοστά και ποσά:

• 10%,  9%, 8%, 7% και 6% ως ποσοστό της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά 
το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο έτος αντίστοιχα, μετά την αναγνώριση.

• 100.000  ευρώ ανά έτος.

8.2.9.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.9.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.9.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.9.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.9.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.9.3.1.11. Information specific to the operation

Description of the official procedure for recognising the groups and organisations

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.9.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.9.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την εφαρμογή του μέτρου είναι οι ακόλουθοι:

• Η μη επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.

• Συμμετοχή των μελών ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών και σε άλλη ομάδα ή οργάνωση για το 
ίδιο προϊόν. 

8.2.9.4.2. Mitigating actions

• Πραγματοποίηση ελέγχων για την επαλήθευση ότι οι ετήσιοι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου 
έχουν επιτευχθεί. Οι ετήσιοι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου δεν αποτελούν δεσμευτικούς 
στόχους. Η απόκλιση όμως από αυτούς αποτελεί σημείο σύστασης προς τον δικαιούχο για την 
εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των δεσμευτικών στόχων 
ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών σχεδίων. 

• Η καταβολή της τελευταίας δόσης πραγματοποιείται μόνο μετά τον έλεγχο για την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

• Πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων προκειμένου να αποφευχθεί η συμμετοχή μελών από 
μια ομάδα ή  οργάνωση παραγωγών σε μια άλλη για το ίδιο προϊόν.

8.2.9.4.3. Overall assessment of the measure

Η ορθή εφαρμογή και η μέγιστη διαφάνεια του μέτρου διασφαλίζονται μέσω της επιλογής των 
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δικαιούχων βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία εναρμονίζονται με τις ανάγκες 
της χώρας όπως αυτές αποτυπώνονται στην SWOT ανάλυση.

Το μέτρο περιλαμβάνει το σύνολο των γεωργικών τομέων, γεγονός που το καθιστά προσιτό σε ευρύ 
φάσμα γεωργών ως κίνητρο για τη συσπείρωσή τους, προκειμένου να απολαύσουν τα οφέλη από τη 
συμμετοχή τους σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών. Επιπλέον, ο ρόλος του κινήτρου αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία εάν συνυπολογιστεί η μη παροχή στήριξης για σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020.

Παρότι το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά, θεωρούμε ότι οι ανωτέρω δράσεις μετριασμού κινδύνων, 
σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσού της στήριξης, παρέχουν τα απαραίτητα 
εχέγγυα για την αποτελεσματική εφαρμογή του. 

8.2.9.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

• Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη κατά 
ανώτατο όριο.

• Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για το πρώτο έτος λειτουργίας της ομάδας ή οργάνωσης 
παραγωγών στο μέτρο, θα πραγματοποιηθεί βάσει της μέσης αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο 
παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή 
οργάνωση. Η μέση αξία θα υπολογιστεί είτε με τη χρήση των δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης 
(ΟΣΔΕ) των τριών τελευταίων ετών και με τη χρήση δεικτών, είτε εναλλακτικά με τα ανάλογα 
φορολογικά στοιχεία, και θα εμπεριέχεται στο  επιχειρησιακό σχέδιο / φάκελο υποψηφιότητας 
που θα υποβληθεί από την ομάδα ή οργάνωση παραγωγών. 

• Όσον αφορά τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της δασοπονίας, η στήριξη 
υπολογίζεται με βάση τη μέση διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή των μελών της ομάδας ή της 
οργάνωσης κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

• Ο υπολογισμός των ετήσιων δόσεων επιχορήγησης θα υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας 
παραγωγής βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου. Αναλυτικότερα, η κατανομή των ετήσιων 
επιχορηγήσεων, καθώς και το ανώτατο ετήσιο ποσό στήριξης  θα είναι σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

o 10%,  9%, 8%, 7% και 6% ως ποσοστό της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο 
εμπόριο κατά το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο έτος αντίστοιχα, μετά την αναγνώριση.

o 100.000  ευρώ ανά έτος.

• Ο προϋπολογισμός ένταξης θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων δόσεων επιχορήγησης.

• Για τον υπολογισμό της αξίας της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής, θα γίνεται χρήση 
των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων.

• Ο υπολογισμός των ετήσιων δόσεων βάσει του ποσοστού αξίας παραγωγής αποτελεί το ανώτερο 
ποσό στήριξης (με τον περιορισμό των 100.000 €) των δικαιούχων του μέτρου. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το αιτούμενο ποσό κατά έτος ανταποκρίνεται σε 
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δαπάνες πραγματοποιημένες και εξοφλημένες. Συνεπώς, οι ετήσιες αιτήσεις πληρωμών θα πρέπει 
να συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά / παραστατικά, όπως αυτά θα αποτυπώνονται 
αναλυτικά στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

8.2.9.6. Information specific to the measure

Description of the official procedure for recognising the groups and organisations

1. Δικαιούχοι του μέτρου είναι μικροεπιχειρήσεις ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

2. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 36 της 14ης Ιανουαρίου 1986 περί όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως Ομάδες Παραγωγών νοούνται ενώσεις 
φυσικών ή νομικών προσώπων που απασχολούνται με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 38 της Συνθήκης της ΕΟΚ, και οι οποίες προβλέπονται, συνιστώνται και 
λειτουργούν στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας της ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και για τους 
σκοπούς που καθορίζονται στη νομοθεσία αυτή.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 152 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτηση, να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών οι οποίες:

α) αποτελούνται και ελέγχονται σύμφωνα το άρθρο 153, παράγραφος 2, στοιχείο (γ), από παραγωγούς 
συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών·

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους 
ακόλουθους στόχους:

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, 
ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από 
τα μέλη τους, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων ως προς τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση 
των τιμών παραγωγού·

iv) τη διεξαγωγή ερευνών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο τις βιώσιμες μεθόδους 
παραγωγής, τις καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της 
αγοράς·

v) την προώθηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών και 
τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών 
καλής μεταχείρισης των ζώων·
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vi) την προώθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση προτύπων παραγωγής, τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ανάπτυξη προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων καλυπτόμενων από εθνικό σήμα 
ποιότητας·

vii) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία της ποιότητας 
των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την προώθηση της βιοποικιλότητας,

viii) τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής,

ix) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της προώθησης και της εμπορίας,

x) τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας που προβλέπονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 31, 
παράγραφος 2, του παρόντος κανονισμού, και στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305 /2013,

xi) την παροχή της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για τη χρησιμοποίηση των προθεσμιακών 
αγορών και των ασφαλιστικών συστημάτων.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 159 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 152 έως 
158, τα κράτη μέλη, μετά από αίτηση, αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών του τομέα των 
οπωροκηπευτικών (όσον αφορά ένα ή περισσότερα προϊόντα του εν λόγω τομέα και/ή προϊόντα τα οποία 
προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση), του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, των 
μεταξοσκωλήκων και του λυκίσκου.

8.2.9.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Το μέτρο δύναται να συνδυαστεί με άλλα μέτρα του ΠΑΑ και ιδιαιτέρως με:

• Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: Η ομάδα ή οργάνωση παραγωγών 
μπορεί να ενισχυθεί μέσω του Μέτρου 3 για τα πάγια κόστη που απορρέουν από τη συμμετοχή 
της σε ένα ενωσιακό ή εθνικό σύστημα ποιότητας, καθώς και για δραστηριότητες πληροφόρησης 
και προώθησης στην εσωτερική αγορά.

• Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης: Η ομάδα ή οργάνωση παραγωγών μπορεί να 
συμμετέχει στο Μέτρο 1 ώστε να αποκτήσει επαγγελματική κατάρτιση και δεξιότητες, μέσω 
επιμορφωτικών μαθημάτων, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης. Επιπλέον, προβλέπονται 
βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, 
καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση.

• Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού: Η ομάδα ή οργάνωση παραγωγών μπορεί να είναι μέλος των 
επιχειρησιακών ομάδων που ορίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους, οι ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της 
αλυσίδας εφοδιασμού για μη διατροφικούς σκοπούς (όπως η αξιοποίηση των γεωργικών 
αποβλήτων και υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή για τα 
προϊόντα βασισμένα σε βιολογικές μεθόδους).
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• Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: Η ομάδα ή οργάνωση παραγωγών μπορεί να 
ενισχυθεί μέσω του Μέτρου 4 για επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία για την ανάπτυξη 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
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8.2.10. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

8.2.10.1. Legal basis

Άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013

Άρθρα 43-47 του Κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013

Άρθρα του Κεφάλαιου I του τίτλου IV (πολλαπλή συμμόρφωση) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Άρθρα 9-10 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/2014 της Επιτροπής

Άρθρο 7 - 9 του κατ’ εξουσιοδοτικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/2014 της Επιτροπής

8.2.10.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Οι γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς, ομάδες γεωργών ή σε 
άλλους διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες 
γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις σε γεωργική γη (υπομέτρο 10.1). Όσον αφορά στη 
διατήρηση και στη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη γεωργία, οι δεσμεύσεις αυτές 
μπορούν να εκπληρώνονται και από άλλους δικαιούχους (υπομέτρο 10.2).

Στo πλαίσιo του υπομέτρου 10.1 Ενισχύσεις σε γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις 
εφαρμόζεται ομάδα δράσεων που περιλαμβάνει πενταετείς δεσμεύσεις σχετικές με:

Προστασία της Άγριας Ζωής

Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας

Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια

Μείωση της χημικής ρύπανσης στους ορυζώνες

Οι δικαιούχοι επιλέγουν και αναλαμβάνουν μία ή περισσότερες δεσμεύσεις από μία ή περισσότερες 
δράσεις του υπομέτρου.

Επίσης οι δικαιούχοι με συμβατικές υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική εφαρμόζουν 
δεσμεύσεις των δράσεων του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 -2014:

Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες
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Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων

Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών

Στα πλαίσια του υπομέτρου 10.2 διατήρηση και στη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων 
στη γεωργία εφαρμόζονται οι εξής δράσεις:

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία

Το υπομέτρο 10.1 έχει ως στόχο τη διατήρηση την προώθηση και την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών 
με ευνοϊκές συνέπειες για το περιβάλλον και το κλίμα.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι αποσκοπούν στην προστασία φυσικών πόρων όπως το 
νερό και το έδαφος και στην προστασία ή και αύξηση της βιοποικιλότητας στον αγροτικό χώρο 
συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων που είναι αλληλένδετα με αυτόν. Επιπλέον, αποσκοπούν 
στην υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών - μεθόδων φυτοπροστασίας περιβαλλοντικά φιλικών. Η ανάγκη 
προστασίας των φυσικών πόρων έχει μία έντονη χωρική διάσταση. Για το λόγο αυτό οι δεσμεύσεις που 
περιγράφονται στον πίνακα 1  είναι κατά κανόνα χωροθετημένες σε περιοχές της χώρας με αντίστοιχες 
ανάγκες και αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες καλλιεργειών.

Οι δράσεις που αφορούν στην προστασία της άγριας ζωής είναι προσανατολισμένες σε σημαντικά είδη 
και τις γεωργικές καλλιέργειες που αποτελούν βιότοπο ή πηγή διατροφής για αυτά.

Οι δράσεις μείωσης της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα είναι εστιασμένες είτε σε 
περιοχές που έχουν πρόβλημα νιτρορύπανσης είτε σε περιοχές που αποτελούν λεκάνες απορροής 
σημαντικών υγροτόπων.

Συνεισφορά του υπομέτρου στην επίτευξη των γενικών στόχων της ΚΓΠ.

Το υπομέτρο συνεισφέρει στην επίτευξη του γενικού στόχου της ΚΓΠ - μέσω της στήριξης της 
αγροτικής ανάπτυξης – που αφορά στη διασφάλιση αφενός της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών 
πόρων και αφετέρου της δράσης για το κλίμα.

Συνεισφορά του υπομέτρου στις Περιοχές Εστίασης (ΠΕ)

Οι καλλιεργητικές πρακτικές που μπορεί να επιλέξει ο δικαιούχος στο συγκεκριμένο μέτρο είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με τους φυσικούς πόρους και την κλιματική αλλαγή για αυτό οι σχετικές δεσμεύσεις που 
αναφέρονται σε αυτές μπορούν να αφορούν σε όλο το φάσμα της καλλιέργειας από τη σπορά έως τη 
συγκομιδή. Η κτηνοτροφία, που στην Ελλάδα ασκείται στο μεγαλύτερο μέρος της σε ημιφυσικά 
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περιβάλλοντα, διαμορφώνει η ίδια τα οικοσυστήματα. Η περιβαλλοντική αποκατάσταση των 
βοσκοτόπων συντελεί στην προστασία του εδάφους, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
αύξηση της βιοποικιλότητας και αποκατάσταση των παραδοσιακών ποιμενικών τοπίων στη χώρα.

Όσον αφορά στην προτεραιότητα 4, το υπομέτρο συνεισφέρει κύρια στις ακόλουθες Περιοχές Εστίασης:

α) Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων (Άρθρο 5, παράγραφος 4α 
του Καν. (ΕΕ) 1305/2013).

Το υπομέτρο συμβάλει στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυσης της άγριας χλωρίδας και πανίδας 
μέσω δεσμεύσεων που αφορούν στην άγρια ζωή όπως η ασυγκόμιστη παραγωγή αλλά και δεσμεύσεων 
όπως είναι η αγρανάπαυση και η εκ περιτροπής βόσκηση του βοσκότοπου. Ωστόσο και οι υπόλοιπες 
δεσμεύσεις που αφορούν στην ποιότητα των νερών συμβάλουν σαφώς στην ισορροπία των 
οικοσυστημάτων και άρα και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

β) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και 
των φυτοφαρμάκων. (Άρθρο 5, παράγραφος 4β του Καν. (ΕΕ) 1305/2013).

Η βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης της 
περιεκτικότητας του σε νιτρικά και φυτοπροστατευτικά προερχόμενα από τη γεωργική δραστηριότητα. 
Στην επίτευξη του στόχου, συμβάλουν η Αγρανάπαυση, η Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες, η 
Μείωση εισροών στις δενδροκαλλιέργειες και οι ζώνες ανάσχεσης.

γ) Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης αυτού (Άρθρο 5, παράγραφος 4γ 
του Καν. (ΕΕ) 1305/2013). Τόσο η κάλυψη του εδάφους κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών και 
χειμερινών μηνών, περιόδων υψηλών βροχοπτώσεων από τα φυτά της ξηρικής αμειψισποράς, όσο και η 
ελάχιστη κατεργασία του εδάφους στις υπό αγρανάπαυση εκτάσεις μειώνουν τις απώλειες παραγωγικού 
εδάφους λόγω διάβρωσης.

Όσον αφορά στην προτεραιότητα 5, το υπομέτρο συνεισφέρει δευτερεύοντος στις ακόλουθες Περιοχές 
Εστίασης:

α) Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία. Η διατήρηση των υδατικών πόρων 
επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης της ζήτησης/κατανάλωσης του αρδευτικού ύδατος. Αφορά τις 
πρακτικές της Αγρανάπαυσης και της Αμειψισποράς με ξηρικές καλλιέργειες. Τα φυτά της ξηρικής 
αμειψισποράς αφενός δεν αρδεύονται, αφετέρου εκμεταλλεύονται  αποτελεσματικότερα το νερό των 
βροχοπτώσεων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποδοτικότερη χρήση του ύδατος από τη 
γεωργία.

δ) Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία

Το υπομέτρο συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας επί της 
κλιματικής αλλαγής μέσω: i) της μείωσης των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου (N2O) λόγω  μη 
εφαρμογής αζωτούχων λιπασμάτων στις υπο αγρανάπαυση γεωργικές εκτάσεις και τις γεωργικές 
εκτάσεις της παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης καθώς και λόγω μείωσης της εφαρμογής αζωτούχων 
λιπασμάτων στα λιγότερο απαιτητικά σε άζωτο φυτά της ξηρικής αμειψισποράς ii) μείωσης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τη γεωργική δραστηριότητα τόσο λόγω μείωσης ή της μη 
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εφαρμογής, κατά περίπτωση  χημικών εισροών (αζωτούχα και άλλα λιπάσματα – φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα) στις υπό  αγρανάπαυση γεωργικές εκτάσεις , τις γεωργικές εκτάσεις της παρυδάτιας ζώνης 
ανάσχεσης και τις εκτάσεις υπό ξηρική αμειψισπορά και η μείωση των αζωτούχων λιπασμάτων στις 
δενδροκαλλιέργειες των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ζωνών και επομένως μείωσης των εκπεμπόμενων 
κατά την παραγωγή των εισροών αυτών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, όσο και λόγω της 
μειωμένης καταναλισκόμενης ενέργειας για τη  διαχείριση των αγροτεμαχίων. Μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επιτυγχάνεται, επίσης, μέσω της αποφυγής καύσης των κλαδεμάτων της 
ελαιοκαλλιέργειας.

Επιπλέον, το υπομέτρο συμβάλει στην προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, μέσω της 
αντικατάστασης των αρδευομένων καλλιεργειών από  ξηρικές, οι οποίες είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένες στις συνθήκες ξηρασίας που αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον λόγω της κλιματικής 
αλλαγής .

ε) Προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία

(Άρθρο 5, παράγραφοι 5α, 5δ και 5ε του Καν. (ΕΕ) 1305/2013). Η ελαχιστοποίηση της κατεργασίας του 
εδάφους στις υπό αγρανάπαυση εκτάσεις και στις γεωργικές εκτάσεις της παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης, 
εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της αποδέσμευσης του δεσμευμένου στο έδαφος άνθρακα προς την 
ατμόσφαιρα.

 

Το υπομέτρο 10.2 αφορά τους τοπικoύς αβελτίωτους πληθυσμούς των καλλιεργούμενων ειδών και τις 
αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων.

Οι φυτογενετικοί πόροι στην Ελλάδα είναι ανάλογοι με το πλούσιο φυσικό της περιβάλλον και τη μακρά 
γεωργική της ιστορία. Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό της μέγεθος, η Ελλάδα θεωρείται μία από τις 
πλουσιότερες χώρες φυσικής βλάστησης και αγρίων συγγενικών ειδών καλλιεργούμενων φυτών (CWRs) 
στην Ευρώπη. Οι τοπικoί αβελτίωτοι πληθυσμοί, ποικιλίες καταλάμβαναν κυρίαρχη θέση μέχρι πριν από 
κάποιες δεκαετίες στην χώρα μας, συνδράμοντας καθοριστικά στο παραγόμενο προϊόν της ελληνικής 
γεωργίας.

Όμως με την έλευση της σύγχρονης γεωργίας που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς, η 
Ελλάδα υπέστη δραματικές απώλειες στο καλλιεργούμενο γενετικό υλικό της, το οποίο εκτοπίστηκε από 
παραγωγικότερες σύγχρονες ποικιλίες που παρήχθησαν από τα τοπικά Ινστιτούτα Βελτίωσης ή 
εισήχθησαν από το εξωτερικό. Η γενετική διάβρωση ήταν ιδιαίτερα έντονη και ταχεία στα 
καλλιεργούμενα σιτηρά, όπου οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί,  ποικιλίες που καλλιεργούνται σήμερα 
μόλις και φθάνουν το 1% της συνολικής έκτασης. Μία ανάλογη τάση, αλλά με 15ετή – 20ετή 
καθυστέρηση σε σύγκριση με αυτήν των σιτηρών, αρχίζει να διαφαίνεται πλέον και για τις καλλιέργειες 
λαχανικών, όπου τα τελευταία χρόνια οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί, ποικιλίες εκτοπίζονται ραγδαία 
ακόμη και από τα περιβόλια των αγροτικών νοικοκυριών. Οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί, ποικιλίες 
πολλών οπωροφόρων δένδρων (ελιά, μηλιά, κερασιά, βερικοκιά, αχλαδιά, φιστικιά) και αμπελιού, 
συνεχίζουν και σήμερα να καλλιεργούνται. Ωστόσο, ο αριθμός τους, που χρησιμοποιούταν σε μεγάλη 
κλίμακα έχει μειωθεί σημαντικά. Με βάση τα παραπάνω είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται στο Μέτρο 
για προληπτικούς λόγους και τοπικοί  αβελτίωτοι πληθυσμοί, ποικιλίες, που αυτή τη στιγμή δεν 
αντιμετωπίζουν άμεσο ενδεχόμενο να χαθούν αλλά βρίσκονται σε πρόδρομο στάδιο απώλειας.

Οι αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων οι οποίες κινδυνεύουν με εξαφάνιση, εκτός του ότι αποτελούν 
στοιχείο της πλούσιας βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας και η 
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διατήρησή τους επιβάλλεται από τη Συνθήκη του Ρίο η οποία έχει κυρωθεί από τη χώρα μας, έχουν και 
μία άλλη ιδιότητα. Πρόκειται για φυλές άριστα προσαρμοσμένες στο περιβάλλον που εκμεταλλεύονται 
με τον καλύτερο τρόπο τους ορεινούς βοσκοτόπους της χώρας και συνήθως χαρακτηρίζονται από 
αυξημένη ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Η διατήρηση επομένως αυτών των φυλών έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τη χώρα μας γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ζωονόσων, για την παραγωγή 
ιδιαίτερων προϊόντων ή για τη διερεύνηση περαιτέρω αξιοποίησής και χρησιμοποίησής τους για 
ψυχαγωγικούς, θεραπευτικούς , αθλητικούς σκοπούς κ.ά. Επιπλέον λόγω του εκτατικού συστήματος 
εκτροφής τους συμβάλλουν στη διατήρηση παραδοσιακών συστημάτων εκτροφής και στη 
βιοποικιλότητα του τοπίου.

Το υπομέτρο συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4, στην περιοχή εστίασης 4α, μέσω της διατήρησης και 
ενίσχυσης της βιοποικιλότητας των γενετικών πόρων αλλά και στην προτεραιότητα 5 αφού οι τοπικοί 
αβελτίωτοι πληθυσμοί τοπικών καλλιεργούμενων ποικιλιών και οι αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων 
είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και επομένως πιο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. 
Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του γενικού στόχου της ΚΓΠ - μέσω της στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης – που αφορά στη διασφάλιση αφενός της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και 
αφετέρου της δράσης για το κλίμα (Άρθρο 4, παράγραφος β του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Μέσω της συνεισφοράς στην παραπάνω προτεραιότητα  της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, το 
μέτρο συμβάλλει στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για το «περιβάλλον», και «κλιματική αλλαγή».

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν γεωργικές συμβουλές για τον εντοπισμό και την επιλογή 
των πρακτικών που θα εφαρμόσουν στις εκμεταλλεύσεις, την προετοιμασία της αίτησης τους και την 
παρακολούθηση της υλοποίησης.

8.2.10.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.10.3.1. 10.1.1  Προστασία της Άγριας Ζωής

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.1.1. Description of the type of operation

Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της απειλούμενης και σπάνιας άγριας ζωής της οποίας ο 
βιότοπος εξαρτάται και από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η δράση είναι εστιασμένη σε βιοτόπους 
σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας που οι πληθυσμοί τους απειλούνται. Η εξασφάλιση τροφής με την 
εφαρμογή ασυγκόμιστης παραγωγής είναι ένας σημαντικός παράγοντας διατήρησης του πληθυσμού σε 
ικανοποιητικά επίπεδα και η συμβολή των γεωργικών καλλιεργειών σε αυτόν το τομέα μπορεί να 
αποδειχθεί σημαντική.

Η δέσμευση της ασυγκόμιστης παραγωγής στο 10% της έκτασης εφαρμόζεται στις καλλιέργειες:. 
Σιτηρά, σανοδοτικά φυτά, μηδική και χειμερινό τριφύλλι σύμφωνα με τον πίνακα 2 στους βιότοπους της 
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ορνθινοπανίδας.
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Πίνακας 2 σελ.1
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Πίνακας 2 σελ. 2
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8.2.10.3.1.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.10.3.1.3. Links to other legislation

Παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ.

Νόμος υπ’ αριθμ. 3937 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 60/31-03-2011

Εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

8.2.10.3.1.4. Beneficiaries

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, όπως θα εξειδικευτεί από το κράτος μέλος.

8.2.10.3.1.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
των δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών ή ομάδες αγροτών και 
άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

8.2.10.3.1.6. Eligibility conditions

Τα αγροτεμάχια, της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για την 
αντίστοιχη δέσμευση καλλιέργεια.

• Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης,

• Τα προς ένταξη αγροτεμάχια βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δέσμευσης που οι 
ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν.
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8.2.10.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο μέτρο.

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:

- Επαγγελματίας αγρότης,

- Μέγεθος της εκμετάλλευσης

- Αριθμός των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν

- Ηλικιακά νέοι, νεοεισερχόμενοι στη γεωργική δραστηριότητα και «νέοι γεωργοί με την έννοια του 
Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020»

- Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

8.2.10.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)

8.2.10.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.10.3.1.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.1.9.4.1. Ασυγκόμιστη παραγωγή στο 10%της έκτασης

8.2.10.3.1.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη εφόσον πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την 
κατάλληλη χρονική περίοδο λαμβάνοντας υπόψη το είδος της καλλιέργειας και τον παραγωγικό της 
κύκλο. Σημαντική κρίνεται η ενημέρωση των ελεγκτών είτε για ύπαρξη ασθενειών είτε για τυχόν 
φυσικές καταστροφές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Ελέγχεται τηλεπισκοπικά

8.2.10.3.1.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
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exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.1.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.1.10.1.1. Ασυγκόμιστη παραγωγή στο 10%της έκτασης

8.2.10.3.1.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν υφίσταται κάποια σχετική με τη δέσμευση υποχρέωση στην πολλαπλή συμμόρφωση

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities

Η συγκομιδή ολόκληρης της παραγωγής από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις

8.2.10.3.1.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Η συγκομιδή ολόκληρης της παραγωγής από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις
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8.2.10.3.2. 10.1.10  Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.2.1. Description of the type of operation

Ο Ελαιώνας της Άμφισσας, που εκτείνεται και στις παρυφές της Αράχωβας, αποτελεί αμιγή μη γραμμική 
καλλιέργεια ελαιοδέντρων. Τα δένδρα είναι μεγάλης ηλικίας (σε ποσοστό 70% είναι ηλικίας άνω των 
150 ετών), με κορμούς με βαθιές πτυχώσεις και ανεπτυγμένη κώμη, το ύψος των οποίων σε πολλές 
περιπτώσεις φθάνει τα 10 μέτρα. Το στοιχειώδες αγροτεμάχιο είναι το «λαχίδι». Τα λαχίδια χωρίζονται 
με αναχώματα τα λεγόμενα «τράφια», τα οποία συγκρατούν το νερό της βροχής, ενώ στις επικλινείς 
εκτάσεις έχουν δημιουργηθεί αναβαθμίδες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι διαμέσου του Ελαιώνα διέρχεται το 
ιστορικό μονοπάτι που οδηγεί στο Μαντείο των Δελφών.

Η μορφή των ελαιοδέντρων σε συνδυασμό με την τεχνική της καλλιέργειας (τράφια – αναβαθμίδες), ενώ 
προσδίδει στο αγροτικό τοπίο μια διαφορετική αισθητική και μοναδικότητα, που θα πρέπει να 
διατηρηθεί, παράλληλα, επιδρά αρνητικά στην παραγωγικότητά του (μείωση παραγωγής – αύξηση του 
κόστους), με συνέπεια να κινδυνεύει ποικιλοτρόπως η διατήρησή του.

Οι δεσμεύσεις του μέτρου έχουν λήξει αλλά εκκρεμούν πληρωμές στους δικαιούχους

8.2.10.3.2.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.10.3.2.3. Links to other legislation

Δεν υφίσταται

8.2.10.3.2.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι της παρούσας δράσης θεωρούνται οι ενταγμένοι δικαιούχοι του μέτρου 214 της δράσης 4.1 
του ΠΑΑ 2007 – 2013 εφόσον τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

8.2.10.3.2.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
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των δεσμεύσεων.

8.2.10.3.2.6. Eligibility conditions

Δεν προβλέπεται να ενταχθούν νέοι δικαιούχοι

8.2.10.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Δεν προβλέπεται να ενταχθούν νέοι δικαιούχοι

8.2.10.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Ισχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
κα. 1307/2013 (πρασίνισμα).

8.2.10.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.2.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.2.9.4.1. Διατήρηση του ύψους του δέντρου, όχι αυστηρό κλάδεμα

8.2.10.3.2.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Επισημαίνεται ότι έχει λήξει η περίοδο δέσμευσης
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8.2.10.3.2.9.4.2. Χειρονακτική ζιζανιοκτονία

8.2.10.3.2.9.4.2.1. Verification methods of commitments

Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Επισημαίνεται ότι έχει λήξει η περίοδο δέσμευσης

8.2.10.3.2.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Ισχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
κα. 1307/2013 (πρασίνισμα).
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8.2.10.3.2.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.2.10.1.1. Διατήρηση του ύψους του δέντρου, όχι αυστηρό κλάδεμα

8.2.10.3.2.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν υπάρχει σχετική δέσμευση της πολλαπλής συμμόρφωσης

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities

Η διατήρηση των ελαιοδένδρων και ορθολογική διαχείριση των υπολειμμάτων του κλαδέματος

Η συνήθης πρακτική για τη διαχείριση γηρασμένων και μεγάλο ύψος ελαιώνων προκειμένου να 
καταστούν παραγωγικότερα που είναι:

Η μείωση του ύψους των δένδρων και η αύξηση της κόμης τους με στόχους τη μείωση του κόστους και 
την αύξηση της παραγωγής. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται είτε με αυστηρό κλάδεμα (κύριους 
βραχίονες) είτε με κορμοτόμηση για επαναδιαμόρφωση της κόμης.

8.2.10.3.2.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Η διατήρηση των ελαιοδένδρων και ορθολογική διαχείριση των υπολειμμάτων του κλαδέματος

Η συνήθης πρακτική για τη διαχείριση γηρασμένων και μεγάλο ύψος ελαιώνων προκειμένου να 
καταστούν παραγωγικότερα που είναι:

Η μείωση του ύψους των δένδρων και η αύξηση της κόμης τους με στόχους τη μείωση του κόστους και 
την αύξηση της παραγωγής. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται είτε με αυστηρό κλάδεμα (κύριους 
βραχίονες) είτε με κορμοτόμηση για επαναδιαμόρφωση της κόμης.

Η καταπολέμηση των ζιζανίων με μηχανικά ή χημικά μέσα
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8.2.10.3.2.10.1.2. Χειρονακτική ζιζανιοκτονία

8.2.10.3.2.10.1.2.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν υφίσταται σχετική δέσμευση της πολλαπλής συμμόρφωσης

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities

Η καταπολέμηση των ζιζανίων με μηχανικά ή χημικά μέσα

8.2.10.3.2.10.1.2.2. Relevant usual farming practices

Η καταπολέμηση των ζιζανίων με μηχανικά ή χημικά μέσα
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8.2.10.3.3. 10.1.11  Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.3.1. Description of the type of operation

Οι γεωργικές δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με τους φυσικούς οικότοπους και τη ζωή σε αυτούς. 
Ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι γεωργικές καλλιέργειες εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό οικοσύστημα, 
σε άλλες περιπτώσεις τείνουν να το συμπιέσουν και να περιορίσουν το βιότοπο σημαντικών ειδών. Κάτι 
τέτοιο χαρακτηρίζει πολλά υγροτοπικά οικοσυστήματα.

Σε υγρότοπους με αναγνωρισμένη μεγάλη φυσική αξία, η γεωργική χρήση όχι μόνο δεν πρέπει να 
διαταράσσει τα οικοσυστήματα αλλά να συμβάλει και στην ανάδειξή τους. Για να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά οι διαταραχές σε υγρότοπους εξαιτίας της γεωργικής χρήσης το πρόγραμμα δίνει 
κίνητρα για την εγκατάλειψη της χρήσης αυτής με στόχο την βελτίωση της κατάστασης των 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων και αποκατάσταση των λειτουργιών του.

8.2.10.3.3.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.10.3.3.3. Links to other legislation

Το μέτρο είναι συνεχιζόμενο και εγκρίθηκε σαν πρόγραμμα με την αριθ. Ε(96) 1144/19-7-96, απόφαση 
της Επιτροπής και εφαρμόστηκε με βάση τους όρους, προϋποθέσεις που είχαν ορισθεί με τις ακόλουθες 
αποφάσεις:

• την αριθ. 237/348747/8765/9-9-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 218727/7-7-2006 και

• την 79184/1957/6-11-96, απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε από τις 
218727/7-7-2006 και 221179/19-9-2007 όμοιες

8.2.10.3.3.4. Beneficiaries

Δεν προβλέπεται να ενταχθούν νέοι δικαιούχοι



427

8.2.10.3.3.5. Eligible costs

Απώλεια εισοδήματος από την εγκατάλειψη της γεωργικής χρήσης

8.2.10.3.3.6. Eligibility conditions

Δεν προβλέπεται να ενταχθούν νέοι δικαιούχοι

8.2.10.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Δεν προβλέπεται να ενταχθούν νέοι δικαιούχοι

8.2.10.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Ισχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
κα. 1307/2013 (πρασίνισμα).

8.2.10.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.3.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.10.3.3.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.3.9.4.1. Εγκατάλειψη της γεωργικής χρήσης

8.2.10.3.3.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Επιτόπιο έλεγχος. Ελέγχεται και τηλεπισκοπικά

8.2.10.3.3.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Ισχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
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κα. 1307/2013 (πρασίνισμα)

8.2.10.3.3.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.3.10.1.1. Εγκατάλειψη της γεωργικής χρήσης

8.2.10.3.3.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση της πολλαπλής συμμόρφωσης

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υφίσταται

Minimum activities

Γεωργική χρήση

8.2.10.3.3.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Γεωργική χρήση
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8.2.10.3.4. 10.1.2  Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.4.1. Description of the type of operation

Στο πλαίσιο της αυτής, οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρήσουν να ακολουθήσουν δεσμεύσεις όπως:

Η μόνιμη αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης 
έκτασης. Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την ενταγμένη 
γεωργική έκταση σε κατάσταση που να την καθιστά κατάλληλη για καλλιέργεια χωρίς 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων ή να ασκεί 
την ελάχιστη δραστηριότητα για γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για καλλιέργεια (σημεία (γ) 
(ii) και (γ) (iii) του άρθρου 4 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013).

• Η δέσμευση εφαρμόζεται στις αροτραίες καλλιέργειες των ευπρόσβλητων από τα νιτρικά ζωνών 
και περιοχών σημαντικών υγροτόπων του Πίνακα 3

Η ξηρική αμειψισπορά τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης επιλέξιμης γεωργικής έκτασης, με στόχο 
το σύνολο της έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μία τουλάχιστον φορά στη διάρκεια της πενταετίας. Ως 
καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές.

• Η δέσμευση εφαρμόζεται σε αροτραίες καλλιέργειες των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ζωνών και 
περιοχών σημαντικών υγροτόπων του Πίνακα 3

Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων 
στα νιτρικά ζωνών, οι δικαιούχοι οφείλουν να μειώσουν τουλάχιστον κατά 35% τη συνολικά 
εφαρμοζόμενη αζωτούχο λίπανση σε σχέση με τη λιπαντική αγωγή των αντίστοιχων Προγραμμάτων 
Δράσης.

• Η δέσμευση της μείωσης αζωτούχων εισροών στις δενδροκαλλιέργειες εφαρμόζεται στις 
ευπρόσβλητες από τα νιτρικά ζώνες που καλύπτονται από τα πρόγραμμα δράσης των  περιοχών  
του Αργολικού Πεδίου, της Λεκάνης του Πηνειού Ν. Ηλείας, της περιοχής του κάμπου 
Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας και της πεδιάδας Άρτας – Πρέβεζας του Πίνακα 3

Σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις με αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με επιφανειακά ύδατα, οι δικαιούχοι 
οφείλουν να δημιουργήσουν μόνιμη παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης ελάχιστου πλάτους 5 μέτρων, κατά μέσο 
όρο. Η παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης θα σχηματίζεται υποχρεωτικά κάνοντας χρήση μέρους ή του συνόλου 
της έκτασης αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης που γειτνιάζουν με υδάτινες επιφάνειες.

• Η δέσμευση της ζώνης ανάσχεσης εφαρμόζεται στα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν άμεσα με 
σημαντικούς υγροτόπους των περιοχών του πίνακα 3
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Πίνακας 3 σελ. 1
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Πίνακας 3 σελ. 2
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8.2.10.3.4.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.10.3.4.3. Links to other legislation

Τα Προγράμματα Δράσης των ευπρόβλητων ζωνών από τα νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης.

Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ

Οι αποφάσεις εγκρίσεων των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής της χώρας.

8.2.10.3.4.4. Beneficiaries

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, όπως θα εξειδικευτεί από το κράτος μέλος. 

8.2.10.3.4.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
των δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών ή ομάδες αγροτών και 
άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

8.2.10.3.4.6. Eligibility conditions

Τα αγροτεμάχια, της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για την 
αντίστοιχη δέσμευση καλλιέργεια.

• Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης,

• Τα προς ένταξη αγροτεμάχια βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δέσμευσης που οι 
ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν

• Οι δικαιούχοι που αναλαμβάνουν τη δέσμευση μείωσης αζωτούχων εισροών στις 
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δενδροκαλλιέργειες να χρησιμοποιούν «συμβουλευτικές υπηρεσίες».

8.2.10.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο μέτρο.

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:

- Επαγγελματίας αγρότης,

- Μέγεθος της εκμετάλλευσης

- Αριθμός των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν.

- Ηλικιακά νέοι, νεοεισερχόμενοι στη γεωργική δραστηριότητα και «νέοι γεωργοί με την έννοια του 
Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020»

- Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

8.2.10.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)

8.2.10.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.4.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.10.3.4.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.4.9.4.1. Aγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της 
αρδευόμενης έκτασης

8.2.10.3.4.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη εφόσον πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος. Επίσης 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και μηχανογραφικός έλεγχος ενώ αν απαιτείται από την περιγραφόμενη 
δέσμευση εναλλαγή της αγρανάπαυσης στην πενταετία, μπορεί να διασφαλισθεί η ιστορικότητα για τη 
διενέργεια μηχανογραφικού ελέγχου. Ελέγχεται και τηλεπισκοπικά

8.2.10.3.4.9.4.2. Ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, σε αγροτεμάχια 
που γειτνιάζουν με επιφανειακά νερά

8.2.10.3.4.9.4.2.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη εφόσον πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την 
κατάλληλη χρονική περίοδο. Ελέγχεται και τηλεπισκοπικά

8.2.10.3.4.9.4.3. Μείωση αζωτούχου λίπανσης σε δεντροκαλλιέργειες τουλάχιστον 35% για τα είδη που 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα δράσης

8.2.10.3.4.9.4.3.1. Verification methods of commitments

Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω του μητρώου εισροών και λοιπών παραστατικών καθώς και από τα 
αποθέματα λιπασμάτων στις αποθήκες. Μακροσκοπικά και κατά τον επιτόπιο έλεγχο μπορεί από έναν 
έμπειρο ελεγκτή να πραγματοποιηθεί σύγκριση με όμορα αγροτεμάχια με την ίδια καλλιέργεια έτσι ώστε 
να εκτιμηθεί μείωση της παραγωγής. Καταχώρηση των στοιχείων λίπανσης σε βάση έτσι ώστε να μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μηχανογραφικός έλεγχος. Ο χρόνος ελέγχου να ταυτίζεται με τα κρίσιμα στάδια 
ανάπτυξης του δενδρώνα. Εκπαίδευση των ελεγκτών έτσι ώστε να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις ανά 
καλλιέργεια. Έλεγχος στην ίδια εκμετάλλευση για συνεχόμενα έτη έτσι ώστε να υπάρχει αξιοπιστία στα 
αποτελέσματα ελέγχου δεδομένου ότι η μείωση της παραγωγικότητας μπορεί να μην είναι εμφανής  από 
το 1ο έτος μείωσης εισροών. Ηχρήση τεχνικού συμβούλου αυξάνει την επαληθευσιμότητα της 
δέσμευσης

8.2.10.3.4.9.4.4. Ξηρική αμειψισπορά που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης

8.2.10.3.4.9.4.4.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη εφόσον η υπόλοιπη έκταση είναι αρδευόμενη και 
πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την κατάλληλη χρονική περίοδο. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και μηχανογραφικός έλεγχος στο σύνολο των δηλώσεων.Ελέγχεται Τηλεπισκοπικά
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8.2.10.3.4.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης που 
έχει ανατεθεί
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8.2.10.3.4.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.4.10.1.1. Aγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της 
αρδευόμενης έκτασης

8.2.10.3.4.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Μη επέκταση ανεπιθύμητης βλάστησης, καλή κατάσταση αγροτεμαχίου

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities

Καλλιέργεια στο σύνολο της επιλέξιμης έκτασης

8.2.10.3.4.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Καλλιέργεια στο σύνολο της επιλέξιμης έκτασης

8.2.10.3.4.10.1.2. Ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, σε 
αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με επιφανειακά νερά

8.2.10.3.4.10.1.2.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Ακαλλιέργητο περιθώριο >1μ., χρήση λιπασμάτων σε απόσταση >2μ. από υδάτινους όγκους

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities

Καλλιέργεια στο σύνολο της επιλέξιμης έκτασης

8.2.10.3.4.10.1.2.2. Relevant usual farming practices

Καλλιέργεια στο σύνολο της επιλέξιμης έκτασης

8.2.10.3.4.10.1.3. Μείωση αζωτούχου λίπανσης σε δεντροκαλλιέργειες τουλάχιστον 35% για τα είδη που 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα δράσης

8.2.10.3.4.10.1.3.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Ανώτατο όριο προσθήκης αζώτου  (17 κιλά/στρέμμα) από κοπριά στο έδαφος.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Πρόγραμμα δράσης της περιοχής

Minimum activities

Αζωτούχος λιπανση έως το όριο που τίθεται από την πολλαπλή συμμόρφωση

8.2.10.3.4.10.1.3.2. Relevant usual farming practices

Αζωτούχος λιπανση έως το όριο που τίθεται από την πολλαπλή συμμόρφωση
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8.2.10.3.4.10.1.4. Ξηρική αμειψισπορά που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης 
έκτασης

8.2.10.3.4.10.1.4.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση της πολλαπλής συμμόρφωσης

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υφίσταται κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities

Καλλιέργεια αρδευόμενη στο σύνολο της έκτασης

8.2.10.3.4.10.1.4.2. Relevant usual farming practices

Καλλιέργεια αρδευόμενη στο σύνολο της έκτασης
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8.2.10.3.5. 10.1.3  Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.5.1. Description of the type of operation

Στα νησιά Θήρα (Σαντορίνη) και Θηρασία, λόγω των ειδικών οικολογικών συνθηκών που επικρατούν 
(συχνοί και ισχυρής εντάσεως άνεμοι, εδάφη ξηρά και φτωχά) έχει επικρατήσει ένα ιδιόρρυθμο 
κυπελλοειδές στεφανωτό ή με γυριστές, που έχει σκοπό να προφυλάξει τους βλαστούς και τα σταφύλια 
από τη σφοδρότητα των ανέμων που πνέουν στα νησιά αυτά και που προκαλούν μηχανικές βλάβες, τόσο 
λόγω αποκολλήσεως ολόκληρων βλαστών, όσο και σχισίματα στα φύλλα ή τραύματα των πράσινων 
οργάνων και των σταφυλιών από τους κόκκους της άμμου που μεταφέρουν. Στις πιο υπήνεμες θέσεις των 
νησιών αυτών βρίσκει κανείς το κυπελλοειδές με κουλούρα.

Η χρήση αυτών των ιδιόρρυθμων κυπελλοειδών συνέβαλε στη διαμόρφωση των Θηραϊκών αμπελώνων 
και του ευρύτερου Θηραϊκού τοπίου. Το παραδοσιακό κλάδεμα και η διαμόρφωση του Θηραϊκού 
αμπελώνα είναι μοναδικά σε παγκόσμια κλίμακα.

Η δράση έχει στόχο την προστασία του θηραϊκού τοπίου και των χαρακτηριστικών του όπως έχει 
διαμορφωθεί στην πορεία των χρόνων και κυρίως:

• Τη διάσωση των γεωργικών πρακτικών που τείνουν να εκλείψουν κάτω από οικονομικές πιέσεις

• Την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, αποσάθρωση και αλλαγή χρήσης μέσω της 
συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας

• Τη δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης

8.2.10.3.5.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.10.3.5.3. Links to other legislation

Δεν συνδέεται με κάποια ειδική νομοθεσία

8.2.10.3.5.4. Beneficiaries

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, , όπως θα εξειδικευτεί από το κράτος μέλος.
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8.2.10.3.5.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
των δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών ή ομάδες αγροτών και 
άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

8.2.10.3.5.6. Eligibility conditions

Τα αγροτεμάχια, της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ του ενδιαφερόμενου με την επιλέξιμη για την 
αντίστοιχη δέσμευση καλλιέργεια.

• Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης,

• Τα προς ένταξη αγροτεμάχια βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.

8.2.10.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο μέτρο.

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:

- Επαγγελματίας αγρότης,

- Μέγεθος της εκμετάλλευσης

- Αριθμός των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν.

- Ηλικιακά νέοι, νεοεισερχόμενοι στη γεωργική δραστηριότητα και «νέοι γεωργοί με την έννοια του 
Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020»»

- Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

8.2.10.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
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στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)

8.2.10.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.5.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.5.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.5.9.4.1. Διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου κλαδέματος

8.2.10.3.5.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση είναι ελέγξιμη και επαληθεύσιμη επιτοπίως

8.2.10.3.5.9.4.2. Η δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης πέριξ του αγροτεμαχίου ελάχιστου 
πλάτους 0,5μ. 

8.2.10.3.5.9.4.2.1. Verification methods of commitments

8.2.10.3.5.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης που 
έχει ανατεθεί.

8.2.10.3.5.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.5.10.1.1. Διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου κλαδέματος

8.2.10.3.5.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν υπάρχει σχετική με τη δέσμευση υποχρέωση της πολλαπλής συμμόρφωσης

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Minimum activities

Η συνήθης αμπελοκομική πρακτική κλαδέματος των οινοποιήσιμων ποικιλιών (1 έως 3 οφθαλμοί, 
συνήθως 2 ανάλογα με την κατάσταση του πρέμνου).

8.2.10.3.5.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Η συνήθης αμπελοκομική πρακτική κλαδέματος των οινοποιήσιμων ποικιλιών (1 έως 3 οφθαλμοί, 
συνήθως 2 ανάλογα με την κατάσταση του πρέμνου).

 

8.2.10.3.5.10.1.2. Η δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης πέριξ του αγροτεμαχίου ελάχιστου 
πλάτους 0,5μ. 

8.2.10.3.5.10.1.2.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν υπάχει σχετική με τη δέσμευση απαίτηση της πολλαπλή συμμόρφωσης

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities
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Η καταπολέμηση των ζιζανίων με μηχανικά μέσα

8.2.10.3.5.10.1.2.2. Relevant usual farming practices



446

8.2.10.3.6. 10.1.4  Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.6.1. Description of the type of operation

Η Δράση θα εφαρμοστεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους βοσκότοπους που έχουν υποβαθμιστεί από την 
υπερβόσκηση στις περιοχές της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου. Η ενίσχυση αφορά στο πρόσθετο 
κόστος για τη βελτίωσή τους είτε τεχνητά, με σπορά ή/και φύτευση φυτικών ειδών της ελληνικής 
χλωρίδας που ευδοκιμούν στην περιοχή και κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες, είτε/και με φυσική 
αναγέννηση της βλάστησης που θα επιτρέπεται λόγω της εκ περιτροπής βόσκησης του βοσκοτόπου.

Σύμφωνα με τη ΣΕΣ η διαχείριση της δράσης θα εκχωρηθεί σε περιφερειακό επίπεδο.

8.2.10.3.6.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.10.3.6.3. Links to other legislation

Ν.Δ. 86/69, «Δασικός κώδικας» Άρθρα 103-116. Με το άρθρο 60 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) 
τροποποιήθηκε το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 σχετικά με θέματα βοσκής. Με τις νέες διατάξεις 
επιδιώκεται η χαρτογράφηση και η ενιαία διαχείριση των βοσκήσιμων εκτάσεων της χώρας, 
ανεξαρτήτως μορφής, με την εμπλοκή των άμεσα ενδιαφερόμενων, κτηνοτρόφων μέσω των 
κτηνοτροφικών τους οργανώσεων. Το νέο σύστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1.1.2015, χρόνο 
έναρξης εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η μεθοδολογία του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την επιλεξιμότητα των βοσκοτοπών

8.2.10.3.6.4. Beneficiaries

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 , όπως θα εξειδικευτεί από το κράτος μέλος.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι και οι δήμοι της χώρας.
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8.2.10.3.6.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
των δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών ή ομάδες αγροτών και 
άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Σαν πρόσθετες δαπάνες ορίζονται:

α) μελέτη αναχλόασης που να περιλαμβάνει:

o Την περιγραφή και βοσκοϊκανότητα του βοσκότοπου

o Το σχέδιο δράσης για την αναχλόαση του βοσκότοπου

o Την εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης στην βοσκοϊκανότητα του βοσκότοπου

β) εργασίες εδάφους για την ετοιμασία της σποροκλίνης,

γ) εργασίες βασικής λίπανσης και δαπάνες προμήθειας βασικών λιπασμάτων,

δ) εργασίες σποράς των νομευτικών φυτών και προμήθειας σχετικής σποράς

Οι δαπάνες περίφραξης όπου απαιτούνται μπορούν να υλοποιηθούν από το μέτρο 4, υπομέτρο 4.1 
επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

8.2.10.3.6.6. Eligibility conditions

Τα αγροτεμάχια, βοσκότοποι της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να τηρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ του ενδιαφερόμενου.

• Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης,

• Οι προς ένταξη βοσκότοποι βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δέσμευσης που οι 
ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν.

Οι δικαιούχοι που είναι κάτοχοι εκτάσεων ιδιωτικών βοσκοτόπων πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά 
ιδιοκτησίας ή συμβόλαια μίσθωσης τουλάχιστον Πέντε (5) ετών με συμβολαιογραφική πράξη).

8.2.10.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο μέτρο.
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Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:

- Επαγγελματίας αγρότης,

- Μέγεθος της εκμετάλλευσης

- Αριθμός των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν.

- Ηλικιακά νέοι, νεοεισερχόμενοι στη γεωργική δραστηριότητα και «νέοι γεωργοί με την έννοια του 
Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020»»

- Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

8.2.10.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)

8.2.10.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.6.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.6.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.6.9.4.1. Αναχλόαση

8.2.10.3.6.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη επιτοπίως αν πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την 
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κατάλληλη χρονική περίοδο

8.2.10.3.6.9.4.2. Εκ περιτροπής βόσκηση 

8.2.10.3.6.9.4.2.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη επιτοπίως αν πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την 
κατάλληλη χρονική περίοδο

8.2.10.3.6.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
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exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης που 
έχει ανατεθεί.

8.2.10.3.6.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.6.10.1.1. Αναχλόαση

8.2.10.3.6.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Μη άροση

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities

Βόσκηση στο σύνολο της επιλέξιμης έκτασης

8.2.10.3.6.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Βόσκηση στο σύνολο της επιλέξιμης έκτασης χωρίς άλλη παρέμβαση στο βοσκότοπο

8.2.10.3.6.10.1.2. Εκ περιτροπής βόσκηση 

8.2.10.3.6.10.1.2.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Τήρηση ελάχιστης πυκνότητας βόσκησης
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Μη άροση

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities

Βόσκηση

8.2.10.3.6.10.1.2.2. Relevant usual farming practices

Βόσκηση στο σύνολο της επιλέξιμης έκτασης
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8.2.10.3.7. 10.1.5  Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.7.1. Description of the type of operation

Η δέσμευση που αναλαμβάνεται με στόχο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
είναι η ανακύκλωση κλαδεμάτων στους ελαιώνες. Η συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των κλαδιών 
μετά το κλάδεμα των ελαιόδεντρων είναι η άμεση καύση τους στο χωράφι. Αυτή η πρακτική έχει πολλά 
μειονεκτήματα τα κυριότερα των οποίων είναι η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αερίων θερμοκηπίου 
και η καταστροφή ενός πολύτιμου οργανικού υλικού. Η πρακτική που θα εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο 
έργο είναι είτε ο τεμαχισμός των κλαδιών και η απόθεσή τους στο έδαφος είτε η κοσμποστοποίηση τους 
και η απόθεσή τους στο έδαφος. Η πρακτική αυτή συμβάλει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής με 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αποφυγή καύσης των κλαδεμάτων, αλλά και 
στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αφού αυξάνοντας τη οργανική ουσία και βελτιώνοντας της 
δομή του εδάφους τα δέντρα γίνονται πιο εύρωστα και επομένως πιο ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές 
αλλαγές.

8.2.10.3.7.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.10.3.7.3. Links to other legislation

Δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία

8.2.10.3.7.4. Beneficiaries

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 , όπως θα εξειδικευτεί από το κράτος μέλος.

8.2.10.3.7.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
των δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών ή ομάδες αγροτών και 
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άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Σαν πρόσθετες δαπάνες ορίζονται:

•           Δαπάνες για τoν τεμαχισμό των κλαδεμάτων ή την κομποστοποίηση

•           Εργασίες για την απόθεσή τους στο έδαφος

8.2.10.3.7.6. Eligibility conditions

Τα αγροτεμάχια, βοσκότοποι της εκμετάλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να τηρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

•           Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για την 
αντίστοιχη δέσμευση καλλιέργεια.

•           Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης,

8.2.10.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο μέτρο.

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:

- Επαγγελματίας αγρότης,

- Μέγεθος της εκμετάλλευσης

- Αριθμός των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν.

- Ηλικιακά νέοι, νεοεισερχόμενοι στη γεωργική δραστηριότητα και «νέοι γεωργοί με την έννοια του 
Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020»»

- Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

8.2.10.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)
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8.2.10.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.7.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.7.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.7.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.7.9.4.1. Τεμαχισμός των κλαδεμάτων ή κομποστοποίηση τους και απόθεσή τους στο έδαφος 

8.2.10.3.7.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη επιτοπίως αν πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την 
κατάλληλη χρονική περίοδο

8.2.10.3.7.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης που 
έχει ανατεθεί

8.2.10.3.7.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.7.10.1.1. Τεμαχισμός των κλαδεμάτων ή κομποστοποίηση τους και απόθεσή τους στο έδαφος 

8.2.10.3.7.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Συγκέντρωση και καύση των υπολειμμάτων με τη λήψη αναγκαίων μέτρων

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities
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Κλάδεμα

8.2.10.3.7.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Καύση των υπολειμμάτων
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8.2.10.3.8. 10.1.6  Μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.8.1. Description of the type of operation

Ο στόχος του μέτρου είναι να μειωθεί η χρήση ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες με τη πραγματοποίηση 
των παρακάτω καλλιεργητικών πρακτικών:

1ο βήμα: φρεζάρισμα

Η συνήθης πρακτική προετοιμασίας ενός χωραφιού για ρυζοκαλλιέργεια, δεν χρησιμοποιεί το 
φρεζάρισμα στις απαραίτητες πρακτικές για τη σπορά του ρυζιού. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει σαν 
στόχο να το εντάξει συστηματικά και σε ετήσια βάση. Το φρεζάρισμα πραγματοποιείται με ειδικό 
εργαλείο (λεπίδα ή τρίποδα και λέϊζερ, ή φρέζα) από τον ίδιο το γεωργό εάν διαθέτει ένα τέτοιο εργαλείο 
ή από μια αγροτική επιχείρηση εξειδικευμένη στα σχετικά εργαλεία.

2ο βήμα: Ψευδοσπορά με διέλευση μιας μικρής ποσότητας νερού

Η πραγματοποίηση της ψευδοσποράς συνίσταται με το πέρασμα μιας μικρής ποσότητας νερού από το 
χωράφι πριν τη σπορά που επιτρέπει την ανάπτυξη των ζιζανίων που συνήθως είναι ανταγωνιστικά με το 
ρύζι.

3ο βήμα: Εκκένωση του ορυζώνα από το νερό

Το νερό αντλείται και ξαναρίχνεται στο ποτάμι, ή εκκενώνεται προς τα έλη που βρίσκονται δίπλα.

4ο βήμα: Δημιουργία του φυτωρίου ρυζιού

5ο βήμα: Μηχανική καταστροφή των ζιζανίων

Τα ζιζάνια που θα αναπτυχθούν πριν τη σπορά, θα καταστραφούν μηχανικά. Η μηχανική καταστροφή 
τους θα επιτρέψει μια εξυγίανση του ορυζώνα πριν τη σπορά του ρυζιού για να δώσει καλύτερη σοδειά. 
Αυτή η πρακτική έχει μεγάλη σημασία για το περιβάλλον γιατί επιτρέπει να περιοριστεί η χρήση 
ζιζανιοκτόνων κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας.

6ο βήμα: Σπορά του ρυζιού

8.2.10.3.8.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
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8.2.10.3.8.3. Links to other legislation

Δεν υπάρχει κάποια ειδική νομοθεσία

8.2.10.3.8.4. Beneficiaries

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 , όπως θα εξειδικευτεί από το κράτος μέλος.

8.2.10.3.8.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
των δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών ή ομάδες αγροτών και 
άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Σαν πρόσθετες δαπάνες ορίζονται:

1. για το φρεζάρισμα

2. για τη ψευδοσπορά

8.2.10.3.8.6. Eligibility conditions

Τα αγροτεμάχια, βοσκότοποι της εκμετάλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να τηρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

•           Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για την 
αντίστοιχη δέσμευση καλλιέργεια.

•           Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης,

8.2.10.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο μέτρο.

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:

- Επαγγελματίας αγρότης,
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- Μέγεθος της εκμετάλλευσης

- Αριθμός των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν.

- Ηλικιακά νέοι, νεοεισερχόμενοι στη γεωργική δραστηριότητα και «νέοι γεωργοί με την έννοια του 
Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020»»

- Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

8.2.10.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)

8.2.10.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.8.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.8.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.8.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.8.9.4.1. Ψευδοσπορά – φρεζάρισμα-μηχανική - καταστροφή των ζιζανίων

8.2.10.3.8.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη εφόσον πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την 
κατάλληλη χρονική περίοδο
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8.2.10.3.8.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης που 
έχει ανατεθεί.
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8.2.10.3.8.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.8.10.1.1. Ψευδοσπορά – φρεζάρισμα-μηχανική - καταστροφή των ζιζανίων

8.2.10.3.8.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν υπάρχει σχετικήμε τη δέσμευση υποχρέωση στην πολλαπλή συμμόρφωση

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities

Συνήθης χημική καταστροφή των ζιζανίων

8.2.10.3.8.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Συνήθης χημική καταστροφή των ζιζανίων
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8.2.10.3.9. 10.1.7  Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.9.1. Description of the type of operation

Με την παρούσα δράση παρέχεται η δυνατότητα στους πρώην καπνοπαραγωγούς που εγκατέλειψαν την 
καλλιέργεια του καπνού και στράφηκαν σε αρδευόμενες καλλιέργειες να καλλιεργήσουν ξηρικά σε 
συγκεκριμένο ποσοστό της επιλέξιμης έκτασης. Στόχος της δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος 
με τη μείωση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού, τη μείωση της χρήσης χημικών εισροών  και τον 
περιορισμό των έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου (N2O και CO2).

8.2.10.3.9.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.10.3.9.3. Links to other legislation

Δεν υφίσταται

8.2.10.3.9.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι της παρούσας δράσης θεωρούνται οι ενταγμένοι δικαιούχοι του μέτρου 214 της δράσης 1.4 
του ΠΑΑ 2007 – 2013 εφόσον τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

8.2.10.3.9.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
των δεσμεύσεων.

8.2.10.3.9.6. Eligibility conditions

Δεν θα υπάρξουν νέοι δικαιούχοι
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8.2.10.3.9.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Δεν θα υπάρξουν νέοι δικαιούχοι

8.2.10.3.9.8. (Applicable) amounts and support rates

Ίσχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα  ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
κα. 1307/2013 (πρασίνισμα).

8.2.10.3.9.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.9.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.9.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.9.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.9.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.9.9.4.1. 65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν  βαμβάκι

8.2.10.3.9.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη εφόσον η υπόλοιπη έκταση είναι αρδευόμενη και 
πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την κατάλληλη χρονική περίοδο. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και μηχανογραφικός έλεγχος στο σύνολο των δηλώσεων. Ελέγχεται τηλεπισκοπικά

8.2.10.3.9.9.4.2. 70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν  μηδική 

8.2.10.3.9.9.4.2.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη εφόσον η υπόλοιπη έκταση είναι αρδευόμενη και 
πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την κατάλληλη χρονική περίοδο. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
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και μηχανογραφικός έλεγχος στο σύνολο των δηλώσεων. Ελέγχεται τηλεπισκοπικά

8.2.10.3.9.9.4.3. 80% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν   
αραβόσιτος

8.2.10.3.9.9.4.3.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη εφόσον η υπόλοιπη έκταση είναι αρδευόμενη και 
πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την κατάλληλη χρονική περίοδο. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και μηχανογραφικός έλεγχος στο σύνολο των δηλώσεων. Ελέγχεται τηλεπισκοπικά

8.2.10.3.9.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 



465

including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Ισχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
κα. 1307/2013 (πρασίνισμα)

8.2.10.3.9.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.9.10.1.1. 65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν  
βαμβάκι

8.2.10.3.9.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Εφαρμογή αμειψισποράς με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Καλλιέργεια και ενσωμάτωση στο έδαφος χειμερινών ψυχανθών, συμπληρωματικά προς την 
εαρινή καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης, κατ’ έτος ή

2. Καλλιέργεια ετησίως, τουλάχιστον τριών διαφορετικών (ομάδων) καλλιεργειών στην 
εκμετάλλευσή του, ή   

Απαλλαγή από την υποχρέωση της αμειψισποράς εφόσον αποδεδειγμένα το έδαφος του αγροτεμαχίου 
περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

 

[1] Η παρούσα δέσμευση της πολλαπλής συμμόρφωσης θα υλοποιείται στο 20% της επιλέξιμης 
έκτασης. Στην έκταση αυτή, μετά την ενσωμάτωση των χειμερινών ψυχανθών, καλλιεργείται η 
ποτιστική – ανοιξιάτικη καλλιέργεια. Στην περίπτωση που η ποτιστική, κύρια καλλιέργεια είναι η 
μηδική (ψυχανθές), δεν απαιτείται συμπληρωματικά με αυτή να καλλιεργηθεί χειμερινό ψυχανθές, σε 
απαίτηση της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υφίσταται

Minimum activities
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Εντατική καλλιέργεια

8.2.10.3.9.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Εντατική καλλιέργεια

8.2.10.3.9.10.1.2. 70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν  μηδική 

8.2.10.3.9.10.1.2.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Εφαρμογή αμειψισποράς με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Καλλιέργεια και ενσωμάτωση στο έδαφος χειμερινών ψυχανθών, συμπληρωματικά προς την 
εαρινή καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης, κατ’ έτος ή

2. Καλλιέργεια ετησίως, τουλάχιστον τριών διαφορετικών (ομάδων) καλλιεργειών στην 
εκμετάλλευσή του, ή   

Απαλλαγή από την υποχρέωση της αμειψισποράς εφόσον αποδεδειγμένα το έδαφος του αγροτεμαχίου 
περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

 

[1] Η παρούσα δέσμευση της πολλαπλής συμμόρφωσης θα υλοποιείται στο 20% της επιλέξιμης 
έκτασης. Στην έκταση αυτή, μετά την ενσωμάτωση των χειμερινών ψυχανθών, καλλιεργείται η 
ποτιστική – ανοιξιάτικη καλλιέργεια. Στην περίπτωση που η ποτιστική, κύρια καλλιέργεια είναι η 
μηδική (ψυχανθές), δεν απαιτείται συμπληρωματικά με αυτή να καλλιεργηθεί χειμερινό ψυχανθές, σε 
απαίτηση της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υφίσταται

Minimum activities
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Εντατική καλλιέργεια

8.2.10.3.9.10.1.2.2. Relevant usual farming practices

Εντατική καλλιέργεια

8.2.10.3.9.10.1.3. 80% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν   
αραβόσιτος

8.2.10.3.9.10.1.3.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Εφαρμογή αμειψισποράς με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Καλλιέργεια και ενσωμάτωση στο έδαφος χειμερινών ψυχανθών, συμπληρωματικά προς την 
εαρινή καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης, κατ’ έτος ή

2. Καλλιέργεια ετησίως, τουλάχιστον τριών διαφορετικών (ομάδων) καλλιεργειών στην 
εκμετάλλευσή του, ή   

Απαλλαγή από την υποχρέωση της αμειψισποράς εφόσον αποδεδειγμένα το έδαφος του αγροτεμαχίου 
περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

 

[1] Η παρούσα δέσμευση της πολλαπλής συμμόρφωσης θα υλοποιείται στο 20% της επιλέξιμης 
έκτασης. Στην έκταση αυτή, μετά την ενσωμάτωση των χειμερινών ψυχανθών, καλλιεργείται η 
ποτιστική – ανοιξιάτικη καλλιέργεια. Στην περίπτωση που η ποτιστική, κύρια καλλιέργεια είναι η 
μηδική (ψυχανθές), δεν απαιτείται συμπληρωματικά με αυτή να καλλιεργηθεί χειμερινό ψυχανθές, σε 
απαίτηση της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υφίσταται

Minimum activities
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Εντατική καλλιέργεια

8.2.10.3.9.10.1.3.2. Relevant usual farming practices

Εντατική καλλιέργεια



469

8.2.10.3.10. 10.1.8  Σύστημα  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.10.1. Description of the type of operation

Η ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής αποτελεί ένα πολυδιάστατο δημιουργικά 
εξελισσόμενο σύστημα σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας στο γεωργικό τομέα, το οποίο ικανοποιεί 
την κοινωνική απαίτηση για αειφόρο αγροτική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και την ασφάλεια 
των παραγόμενων προϊόντων, ενώ παράλληλα παρέχει ασφάλεια και στους χώρους δουλειάς.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση από τη συμβατική παραγωγή  καπνού  σ’ αυτή της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση ενός καθεστώτος ενίσχυσης των 
παραγωγών που θα καλύπτει το πρόσθετο κόστος, την απώλεια εισοδήματος και τις δαπάνες 
συναλλαγής, που συνεπάγεται η προσαρμογή αυτή.

8.2.10.3.10.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.10.3.10.3. Links to other legislation

Δεν υφίσταται

8.2.10.3.10.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι της παρούσας δράσης θεωρούνται οι ενταγμένοι δικαιούχοι του μέτρου 214 της δράσης 2.3 
του ΠΑΑ 2007 – 2013 εφόσον τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

8.2.10.3.10.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
των δεσμεύσεων.
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8.2.10.3.10.6. Eligibility conditions

Δεν θα υπάρξουν νέοι δικαιούχοι

8.2.10.3.10.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Δεν θα υπάρξουν νέοι δικαιούχοι

8.2.10.3.10.8. (Applicable) amounts and support rates

Ισχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
κα. 1307/2013 (πρασίνισμα).

8.2.10.3.10.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.10.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.10.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.10.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.10.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.10.9.4.1. Ακαλλιέργητο περιθώριο τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης έκτασης

8.2.10.3.10.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη εφόσον πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την 
κατάλληλη χρονική περίοδο. Ελέγχεται τηλεπισκοπικά.
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8.2.10.3.10.9.4.2. Αμειψισπορά με ψυχανθή, τουλάχιστον στο 20% της επιλέξιμης έκτασης για χλωρά 
λίπανση

8.2.10.3.10.9.4.2.1. Verification methods of commitments

Η δέσμευση κρίνεται ελέγξιμη και επαληθεύσιμη εφόσον πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος την 
κατάλληλη χρονική περίοδο. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μηχανογραφικός έλεγχος στο 
σύνολο των δηλώσεων

8.2.10.3.10.9.4.3. Μετάβαση από το σύστημα της συμβατικής παραγωγής καπνού στο σύστημα της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω του προτύπου AGRO 2

8.2.10.3.10.9.4.3.1. Verification methods of commitments

Διοικητικός διασταυρωτικός έλεγχος για την ύπαρξη του σχετικού προτύπου και επιτόπιος έλεγχος την 
τήρηση του

8.2.10.3.10.9.4.4. Χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων

8.2.10.3.10.9.4.4.1. Verification methods of commitments

Επαληθεύσιμη επιτοπίως

8.2.10.3.10.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Ισχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
κα. 1307/2013 (πρασίνισμα).

8.2.10.3.10.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.10.10.1.1. Ακαλλιέργητο περιθώριο τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης έκτασης

8.2.10.3.10.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

1. Να εφαρμόζει αμειψισπορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Καλλιέργεια και ενσωμάτωση στο έδαφος χειμερινών ψυχανθών, συμπληρωματικά προς την 
εαρινή καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης, κατ’ έτος, ή

• Καλλιέργεια ετησίως, τουλάχιστον τριών διαφορετικών (ομάδων) καλλιεργειών στην 
εκμετάλλευσή του, ή   

• Απαλλαγή από την υποχρέωση της αμειψισποράς εφόσον αποδεδειγμένα το έδαφος του 
αγροτεμαχίου περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

     2.   Για τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, από 1-1-2012, δεν επιτρέπεται η 
καλλιέργεια σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υφίσταται

Minimum activities

Η πρακτική καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής

8.2.10.3.10.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Η πρακτική καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής

8.2.10.3.10.10.1.2. Αμειψισπορά με ψυχανθή, τουλάχιστον στο 20% της επιλέξιμης έκτασης για χλωρά 
λίπανση

8.2.10.3.10.10.1.2.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

1. Να εφαρμόζει αμειψισπορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Καλλιέργεια και ενσωμάτωση στο έδαφος χειμερινών ψυχανθών, συμπληρωματικά προς την 
εαρινή καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης, κατ’ έτος, ή

• Καλλιέργεια ετησίως, τουλάχιστον τριών διαφορετικών (ομάδων) καλλιεργειών στην 
εκμετάλλευσή του, ή   

• Απαλλαγή από την υποχρέωση της αμειψισποράς εφόσον αποδεδειγμένα το έδαφος του 
αγροτεμαχίου περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

     2.   Για τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, από 1-1-2012, δεν επιτρέπεται η 
καλλιέργεια σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements



474

Δεν υφίσταται

Minimum activities

Η πρακτική καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής

8.2.10.3.10.10.1.2.2. Relevant usual farming practices

Η πρακτική καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής

8.2.10.3.10.10.1.3. Μετάβαση από το σύστημα της συμβατικής παραγωγής καπνού στο σύστημα της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω του προτύπου AGRO 2

8.2.10.3.10.10.1.3.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

1. Να εφαρμόζει αμειψισπορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Καλλιέργεια και ενσωμάτωση στο έδαφος χειμερινών ψυχανθών, συμπληρωματικά προς την 
εαρινή καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης, κατ’ έτος, ή

• Καλλιέργεια ετησίως, τουλάχιστον τριών διαφορετικών (ομάδων) καλλιεργειών στην 
εκμετάλλευσή του, ή   

• Απαλλαγή από την υποχρέωση της αμειψισποράς εφόσον αποδεδειγμένα το έδαφος του 
αγροτεμαχίου περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

     2.   Για τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, από 1-1-2012, δεν επιτρέπεται η 
καλλιέργεια σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υφίσταται

Minimum activities
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8.2.10.3.10.10.1.3.2. Relevant usual farming practices

Η πρακτική καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής

8.2.10.3.10.10.1.4. Χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων

8.2.10.3.10.10.1.4.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

1. Να εφαρμόζει αμειψισπορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Καλλιέργεια και ενσωμάτωση στο έδαφος χειμερινών ψυχανθών, συμπληρωματικά προς την 
εαρινή καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης, κατ’ έτος, ή

• Καλλιέργεια ετησίως, τουλάχιστον τριών διαφορετικών (ομάδων) καλλιεργειών στην 
εκμετάλλευσή του, ή   

• Απαλλαγή από την υποχρέωση της αμειψισποράς εφόσον αποδεδειγμένα το έδαφος του 
αγροτεμαχίου περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

     2.   Για τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, από 1-1-2012, δεν επιτρέπεται η 
καλλιέργεια σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υφίσταται

Minimum activities

Η πρακτική καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής

8.2.10.3.10.10.1.4.2. Relevant usual farming practices

Η πρακτική καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής
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8.2.10.3.11. 10.1.9  Σύστημα  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.11.1. Description of the type of operation

Προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική απαίτηση για αειφόρο αγροτική ανάπτυξη με σεβασμό στο 
περιβάλλον και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, με παράλληλη ασφάλεια στους χώρους 
εργασίας, είναι επιθυμητή η στροφή των τευτλοκαλλιεργητών από τη συμβατική παραγωγή  σε ένα 
σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής.

Ωστόσο, η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων προκαλεί 
μείωση της στρεμματικής απόδοσης, η οποία έχει ως συνέπεια τη μείωση του ύψους του ακαθάριστου 
εισοδήματος και επομένως την απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς. Απαιτείται, συνεπώς, η 
καθιέρωση ενός καθεστώτος ενίσχυσης για την κάλυψη αυτής της απώλειας εισοδήματος.

8.2.10.3.11.2. Type of support

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγών εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.10.3.11.3. Links to other legislation

Δεν υφίσταται

8.2.10.3.11.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι της παρούσας δράσης θεωρούνται οι ενταγμένοι δικαιούχοι του μέτρου 214 της δράσης 2.3, 
υποδράση 2 του ΠΑΑ 2007 – 2013 εφόσον τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

8.2.10.3.11.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
των δεσμεύσεων.
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8.2.10.3.11.6. Eligibility conditions

Δεν θα υπάρξουν νέοι δικαιούχοι

8.2.10.3.11.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Δεν θα υπάρξουν νέοι δικαιούχοι

8.2.10.3.11.8. (Applicable) amounts and support rates

Ισχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
κα. 1307/2013 (πρασίνισμα).

8.2.10.3.11.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.11.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
κα. 1307/2013 (πρασίνισμα).

8.2.10.3.11.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.11.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.11.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.11.9.4.1. Μείωσης της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% 

8.2.10.3.11.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω του μητρώου εισροών και λοιπών παραστατικών καθώς και από τα 
αποθέματα λιπασμάτων στις αποθήκες. Μακροσκοπικά και κατά τον επιτόπιο έλεγχο μπορεί από έναν 
έμπειρο ελεγκτή να πραγματοποιηθεί σύγκριση με όμορα αγροτεμάχια με την ίδια καλλιέργεια έτσι ώστε 
να εκτιμηθεί μείωση της παραγωγής
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8.2.10.3.11.9.4.2. Μείωσης του αρδευτικού νερού κατά 20% 

8.2.10.3.11.9.4.2.1. Verification methods of commitments

Η παροχή αρδευτικού νερού ελέγχεται από ηλκτρονικό σύστημα αλλά και επιτοπίως από ελεκτές του 
ΤΟΕΒ.

8.2.10.3.11.9.4.3. Μετάβαση από το σύστημα της συμβατικής παραγωγής στο σύστημα της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω του προτύπου AGRO 2 

8.2.10.3.11.9.4.3.1. Verification methods of commitments

Διοικητικός διασταυρωτικός έλεγχος για την ύπαρξη του σχετικού προτύπου και επιτόπιος έλεγχος την 
τήρηση του

8.2.10.3.11.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται



480

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Ισχύουν τα ποσά της προηγούμενης προγραμματικής μειούμενα ανάλογα τις σχετικές υποχρεώσεις του 
κα. 1307/2013 (πρασίνισμα)

8.2.10.3.11.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.11.10.1.1. Μείωσης της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% 

8.2.10.3.11.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Ανώτατο όριο προσθήκης αζώτου  (17 κιλά/στρέμμα) από κοπριά στο έδαφος

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Προγράμματα Δράσης στις ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές και, για τις λοιπές περιοχές, τα πρακτικά 
λίπανσης των Περιφερειακών Ενοτήτων

Minimum activities

Η καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής

8.2.10.3.11.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Η καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής



481

8.2.10.3.11.10.1.2. Μείωσης του αρδευτικού νερού κατά 20% 

8.2.10.3.11.10.1.2.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Προγράμματα Δράσης στις ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές και, για τις λοιπές περιοχές, τα πρακτικά 
άρδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων

Minimum activities

Η καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής

8.2.10.3.11.10.1.2.2. Relevant usual farming practices

Η καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής

8.2.10.3.11.10.1.3. Μετάβαση από το σύστημα της συμβατικής παραγωγής στο σύστημα της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω του προτύπου AGRO 2 

8.2.10.3.11.10.1.3.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Ανώτατο όριο προσθήκης αζώτου  (17 κιλά/στρέμμα) από κοπριά στο έδαφος

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements
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Προγράμματα Δράσης στις ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές και, για τις λοιπές περιοχές, τα πρακτικά 
λίπανσης και άδρευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων

Minimum activities

Η καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής

8.2.10.3.11.10.1.3.2. Relevant usual farming practices

Η καλλιέργεια της συμβατικής παραγωγής
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8.2.10.3.12. 10.2.1  Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Sub-measure: 

• 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 
agriculture

8.2.10.3.12.1. Description of the type of operation

Μειονέκτημα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση είναι οι χαμηλές τους αποδόσεις 
που έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος για τους εκτροφείς τους. Έτσι, οι εκτροφείς συχνά 
προβαίνουν στην αντικατάσταση των φυλών αυτών με άλλες πιο αποδοτικές φυλές ή σε ανεξέλεγκτες 
διασταυρώσεις με σκοπό την αύξηση των αποδόσεων.

Η Δράση που έχει ως στόχο την στήριξη των κτηνοτρόφων με ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και 
για τα θηλυκά αναπαραγωγικά ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία 
πενταετία.

Η στήριξη αποτελεί οικονομικό κίνητρο διατήρησης των ζώων των φυλών αυτών αφού αναπληρώνει την 
απώλεια εισοδήματος.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της 
ενθάρρυνσης αύξησης του γονιδιακού αποθέματος των εκτρεφόμενων ζώων, της διατήρησης των 
φυσικών πόρων, της προστασίας του εδάφους μέσω της αποτροπής  διάβρωσής του, καθώς και της 
αξιοποίησης και βελτίωσης των βοσκοτόπων.

8.2.10.3.12.2. Type of support

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο κόστος 
ανά Μονάδα Μεγάλου Ζώου (ΜΜΖ) διατηρούμενης τοπικής φυλής. Στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013 ως ανώτατο ποσό ενίσχυσης ορίζεται το ποσό των 200 € ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου ανά 
έτος. Το ποσό αυτό είναι απαραίτητο να προσαυξηθεί με βάση τεκμηριωμένη μελέτη

8.2.10.3.12.3. Links to other legislation

Το Π.Δ. 434/1995 «Μέτρα για τη διατήρηση και προστασία των αυτόχθονων φυλών των αγροτικών 
ζώων» (Φ.Ε.Κ. 248/Α΄/30-11-1995).

8.2.10.3.12.4. Beneficiaries

Όλοι οι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση όπως αυτές αναφέρονται στον 
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πίνακα 4, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

8.2.10.3.12.5. Eligible costs

Ενίσχυση ανά δικαιούχο με βάση την απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο κόστος ανά ΜΜΖ 
διατηρούμενης τοπικής φυλής.

Τομείς παρέμβασης είναι οι φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής, όπως αυτές εμφανίζονται στον 
πίνακα 4 των επιλέξιμων φυλών.

Συγκεκριμένα ενισχύονται,

• Τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών

• Τα θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός (1) έτους

• Αρσενικά και θηλυκά χοιροειδή

• Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι (6) μηνών

Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη 
των δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών ή ομάδες αγροτών και 
άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

8.2.10.3.12.6. Eligibility conditions

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει :

1. Να είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση όπως αυτές 
αναφέρονται στον πίνακα 4

2. Να εκτρέφουν ζώα των απειλούμενων φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής αυτών που 
αναφέρονται στον πίνακα 4

3. Να εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία τα ζώα ανήκουν. Τα 
γενεαλογικά βιβλία τηρούνται στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων υπό την εποπτεία της 
Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

8.2.10.3.12.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ειδικά κριτήρια επιλογής :

1. Μέγεθος πληθυσμού φυλής ανά είδος ζώου

2. Μέγεθος εκμετάλλευσης (εντός της φυλής)
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8.2.10.3.12.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)

8.2.10.3.12.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.12.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.12.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.12.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.12.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.12.9.4.1. Διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία πενταετία

8.2.10.3.12.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Διοικητικά με βεβαίωση εγραφής στο γενεολογικό βιβλίο της φυλής.  Επιτοπίως ελέγχεται ο φαινότυπος.

8.2.10.3.12.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Υπάρχει σχετικός πίνακας συνημμένος στο αντίστοιχο πεδίο του μέτρου

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης που 
έχει ανατεθεί

8.2.10.3.12.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.12.10.1.1. Διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία πενταετία

8.2.10.3.12.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Η διατήρηση συγκεκριμένων φυλών ζώων δεν συνεπάγεται κάποια ειδική απαίτηση της πολλαπλής 
συμμόρφωσης

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

δεν απαιτείται
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Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη

Minimum activities

Εκτροφή ζώων

8.2.10.3.12.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Εκτροφή κυρίαρχων φυλών ζώων
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8.2.10.3.13. 10.2.2.  Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

Sub-measure: 

• 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 
agriculture

8.2.10.3.13.1. Description of the type of operation

Η Δράση αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για τη βελτίωση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών 
αγροτικών ζώων όσο και την ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης των κτηνοτροφικών 
μέσω:

1. της τήρησης γενεαλογικού βιβλίου ή μητρώου που είναι απαραίτητη και βασική προϋπόθεση για τη 
διατήρηση – διάσωση μίας φυλής ζώων και την πιστοποίηση ότι τα ζώα αυτά ανήκουν στη φυλή. Γίνεται 
συλλογή πληροφοριακών στοιχείων των ζώων προκειμένου να τηρηθεί το γενεαλογικό βιβλίο της φυλής.

2. Του έλεγχου αποδόσεων που γίνεται με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της 
απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου. Πραγματοποιείται με τη διεξαγωγή γαλακτομετρήσεων, 
σωματομετρήσεων, μετρήσεων μεγέθους τοκετοομάδας, επιτυχών επιβάσεων, αναλύσεων για τον 
προσδιορισμό ποιότητας κρέατος και γάλακτος κ.α.

3. Της ενημέρωσης που γίνεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο μέσω σεμιναρίων, ημερίδων και 
συμμετοχής σε εκθέσεις και αφορά στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού 
υλικού, στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων, σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή του 
προγράμματος, στην προβολή και διάδοση των φυλών και την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

4. Της δημιουργίας κέντρων αναπαραγωγής που θα γίνει προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκτροφείς – 
μέλη των δικαιούχων ως προς τον έλεγχο της αναπαραγωγής των ζώων τους. Η συγκεκριμένη Δράση 
αφορά μόνο στις φυλές ίππων.

5. Ο γονοτυπικός έλεγχος των ζώων γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που πρέπει  να 
αποκλείονται από την αναπαραγωγή για να μειωθεί η συχνότητά τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό.

Επίπεδα στήριξης είναι οι τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές αγροτικών ζώων όπως 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
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Τοπικές φυλές

8.2.10.3.13.2. Type of support

Κατ’ αποκοπή.
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8.2.10.3.13.3. Links to other legislation

1. Η αρ. 340194/92 απόφαση ΥΠΑΑΤ «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή/και τηρούν γενεαλογικά 
βιβλία αιγοπροβάτων αναπαραγωγής καθαρής φυλής, καταρτίζουν ή/και εφαρμόζουν προγράμματα 
γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων, διάσωσης και διατήρησης σπάνιων φυλών» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Η αρ. 314710/93 απόφαση ΥΠΑΑΤ «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά 
βιβλία για τα ιπποειδή» (Φ.Ε.Κ. 19/22.1.1993).

3. Η αρ. 303082/97 απόφαση ΥΠΑΑΤ «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία 
βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής και εφαρμόζουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης 
– διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών».

4. Η αρ. 350183/92 απόφαση ΥΠΑΑΤ «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά 
βιβλία ή μητρώα των αναπαραγωγών χοιροειδών και εφαρμόζουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης, 
διάσωσης και διατήρησης σπανίων φυλών αυτών» (Φ.Ε.Κ. 485/Β΄/1992).

5. Η αρ. 172684/10-8-2011 απόφαση ΥΠΑΑΤ (Φ.Ε.Κ. 1997/Β΄/8-9-2011) «Όροι και προϋποθέσεις 
εγγραφής βοοειδών στα γενεαλογικά βιβλία, τρόπος τήρησης και κατάρτισης αυτών, έλεγχος των 
αποδόσεων και αναγνώριση νέων φυλών των βοοειδών».

8.2.10.3.13.4. Beneficiaries

Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και 
Ενώσεις και Συνεταιρισμοί που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες 
οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

8.2.10.3.13.5. Eligible costs

1. Για την συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας, κάλυψη του διοικητικού κόστους 
καθιέρωσης και διατήρησης γενεαλογικών βιβλίων ή μητρώων σε ποσοστό ενίσχυσης 100%. 
Ενισχύονται δαπάνες μισθοδοσίας και οδοιπορικών εξόδων προσωπικού των δικαιούχων, 
δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης σύμφωνα και με τα παρακάτω:

• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

• Υλικά εκτύπωσης

• Λογισμικά προγράμματα για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών 
βιβλίων

• Όργανα σωματομετρήσεων

• Δαπάνες ανάλυσης DNA

• Δαπάνες σήμανσης
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• Δαπάνες ηλεκτρονικής ανίχνευσης

• Λοιπές δαπάνες

 

1. Για τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων, κάλυψη του κόστους δοκιμών για τον προσδιορισμό της 
απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου, σε ποσοστό ενίσχυσης 70%. Ενισχύονται δαπάνες μισθοδοσίας 
και οδοιπορικών εξόδων προσωπικού των δικαιούχων, δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και 
διαδικασιών υλοποίησης σύμφωνα και με τα παρακάτω:

• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

• Υλικά εκτύπωσης

• Εξοπλισμός ογκομέτρησης γάλακτος

• Εξοπλισμός ποιοτικής ανάλυσης γάλακτος και κρέατος

• Αποστολή ή μεταφορά δειγμάτων γάλακτος, κρέατος

• Ανάλυση δειγμάτων γάλακτος ,κρέατος

1. Για την ενημέρωση και παροχή συμβουλών ενισχύονται, σε ποσοστό 100%, δαπάνες σύμφωνα με 
τα παρακάτω:

• Έξοδα πρόσκλησης που έχουν ως ακολούθως:

• Ενοικίαση αίθουσας και οπτικοακουστικών μέσων

• Δαπάνες για την έκδοση-εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, ενημερωτικού 
ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, δαπάνες για τη διανομή - αποστολή του εν λόγω υλικού καθώς 
και δαπάνες κατασκευής ιστοσελίδας για την προβολή και προώθηση της φυλής.

• Αμοιβές συμβούλων, για τη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού.

• Κόστος Ζωοτεχνικών εκθέσεων που περιλαμβάνει:

• Το κόστος συμμετοχής

• Τη μεταφορά των ζώων

• Το κόστος διατροφής τους κατά την διάρκεια της έκθεσης

• Την ενοικίαση και διαμόρφωση χώρου

• Έξοδα διαμονής και μετακίνησης ατόμων για τη συνοδεία και περιποίηση των ζώων κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης

4. Για τη εφαρμογή πρακτικών αναπαραγωγής από τα κέντρα αναπαραγωγής ενισχύονται σε 
ποσοστό 40%, δαπάνες εξοπλισμού και μισθοδοσίας προσωπικού.

5. Για τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων ενισχύονται σε ποσοστό 100%, δαπάνες προμήθειας υλικών 
για τη διενέργεια της εξέτασης, δειγματοληψίας, μεταφοράς δειγμάτων, ανάλυσης δειγμάτων.
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8.2.10.3.13.6. Eligibility conditions

1. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, Ενώσεις, 
Συνεταιρισμοί με νομική υπόσταση που  ασκούν κτηνοτροφική δραστηριότητα οι ίδιοι ή και τα μέλη 
τους

2. Η δράση εφαρμόζεται μόνο στις τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές αγροτικών ζώων που 
αναφέρονται στον πίνακα 4

8.2.10.3.13.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τίθεται σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων ως ακολούθως :

1. Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Δικαιούχοι των οποίων οι κτηνοτρόφοι – μέλη εκτρέφουν αγροτικά ζώα σπανίων φυλών.

3. Ενώσεις και Συνεταιρισμοί οι οποίοι, με βάση το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται αποκλειστικά 
στην κτηνοτροφία.

4. Λοιπές Ενώσεις και Συνεταιρισμοί.

Μεταξύ των δικαιούχων της τελευταίας κατηγορίας τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση το σύνολο 
των ζωικών μονάδων των ελεγχόμενων ζώων των κτηνοτρόφων – μελών τους που μετέχουν στο 
πρόγραμμα. Προηγείται ο δικαιούχος με το μεγαλύτερο σύνολο ζωικών μονάδων και έπονται οι 
υπόλοιποι κατά φθίνουσα σειρά.

8.2.10.3.13.8. (Applicable) amounts and support rates

Ποσοστά στήριξης ανά δράση ενίσχυσης:

1. Για τη συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών 
βιβλίων και μητρώων, ποσοστό στήριξης 100%.

2. Για τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων, ποσοστό στήριξης 70%.

3. Για την ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε 
περιοχή και κτηνοτρόφο ζωικού γενετικού υλικού, ποσοστό στήριξης 100%.

4. Για τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής, ποσοστό στήριξης 40%.

5. Για τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων, ποσοστό στήριξης 100%,
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8.2.10.3.13.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.13.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.13.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.13.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.13.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.13.9.4.1. Bελτίωση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων 

8.2.10.3.13.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Δεν απαιτείται

8.2.10.3.13.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Δεν απαιτείται

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation
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Δεν απαιτείται

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Υπάρχει ο σχετικός πίνακας στο αντίστοιχο πεδίο του μέτρου

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Δεν απαιτείται

8.2.10.3.13.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.13.10.1.1. Bελτίωση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων 

8.2.10.3.13.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν απαιτείται

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Δεν απαιτείται

Other relevant national/regional requirements

Δεν απαιτείται

Minimum activities

Δεν απαιτείται
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8.2.10.3.13.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Δεν απαιτείται
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8.2.10.3.14. 10.2.3  Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από 
γενετική διάβρωση

Sub-measure: 

• 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 
agriculture

8.2.10.3.14.1. Description of the type of operation

Σκοπός της δράσης είναι:

1. η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας, μεταξύ των ειδών 
και εντός των ειδών και η προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων.

2. η προστασία και αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων.

3. η προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών

4. η στήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή θέλουν να καλλιεργήσουν τοπικούς 
αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες.

5. η προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελτίωτους 
πληθυσμούς – ποικιλίες.

Οι συνήθως χαμηλές αποδόσεις των τοπικών ποικιλιών έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος 
των παραγωγών που επιλέγουν να τις καλλιεργήσουν. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσμούς ποικιλίες του πίνακα 5 για μία πενταετία και ενισχύονται για 
την απώλεια εισοδήματος που τους προκαλεί η καλλιέργεια αυτή.

8.2.10.3.14.2. Type of support

Η στήριξη υπολογίζεται με βάση την έκταση που καλλιεργείται.

8.2.10.3.14.3. Links to other legislation

Άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6 του Π.Δ. 80/1990 (ΦΕΚ Α΄ 40), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 5.1. σημείο γ)  άρθρο 6.2. σημεία ε) και στ) του Ν. 3165/2003 (ΦΕΚ Α΄ 177).

Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020.
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8.2.10.3.14.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν γεωργοί ή ομάδες γεωργών, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 
ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλλιεργούν τις 
τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες στην έκταση για την οποία έχουν υπογράψει σύμβαση, 
καθ’ όλη της διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.

8.2.10.3.14.5. Eligible costs

Ο βασικός λόγος του κινδύνου εξαφάνισης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών είναι οι 
μικρές τους αποδόσεις σε σχέση με άλλα είδη και ποικιλίες εντατικής καλλιέργειας υψηλών αποδόσεων. 
Για την αντιστροφή της κατάστασης απαιτείται αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος.

Επίσης καλύπτεται το κόστος συναλλαγής που περιλαμβάνει:

• Έξοδα αποστολής σπόρων από και προς τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα έξοδα θα διαμορφωθούν 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των πληθυσμών - τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που θα 
επιδοτηθούν.

• Τα έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του 
επιλέξιμου αγροτεμαχίου.

• Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ή οποιουδήποτε άλλου φορέα 
που διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές υποδομές για τη διατήρηση, 
αξιολόγηση και προσδιορισμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών με 
μορφολογικούς και κατά περίπτωση γενετικούς δείκτες (π.χ. με μοριακούς δείκτες). Η Τράπεζα 
Διατήρησης Γενετικού Υλικού θα αναλάβει το συντονιστικό ρόλο, ως η αρμόδια αρχή 
φυτογενετικών πόρων της χώρας, για τον άρτιο και ολοκληρωμένο έλεγχο καθώς και την 
καταγραφή των καλλιεργούμενων τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών.

8.2.10.3.14.6. Eligibility conditions

Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις κατωτέρω ειδικές δεσμεύσεις:

1. Να καλλιεργούν στην εκμετάλλευσή τους μία ή περισσότερες από τους επιλέξιμους τοπικούς 
αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες του πίνακα 5 στην έκταση για την οποία έχουν υπογράψει 
σύμβαση, καθ’ όλη της διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.

Οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί που καταγράφονται στον πίνακα 5 θεωρείται ότι απειλούνται από 
γενετική διάβρωση βάση στοιχείων που έχουν συλλεχτεί από ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με 
το αντικείμενο αυτό. Ωστόσο προκειμένου να συμπεριληφθεί ένα είδος στον κατάλογο πρέπει να ισχύουν 
κατ’ ελάχιστό τα ακόλουθα:

•           Να υπάρχει δείγμα αναφοράς

•           Να υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχείων περιγραφής χαρακτηριστικών και
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•           Να υπάρχουν ιστορικά στοιχεία καταγωγής

1. Για της ετήσιες καλλιέργειες, να χρησιμοποιούν εγκεκριμένο σπόρο από την Τράπεζα 
Διατήρησης Γενετικού Υλικού του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας. Στην 
περίπτωση χρήσης ιδιοπαραγόμενου σπόρου θα αποστέλλεται δείγμα ιδιοπαραγόμενου 
σπόρου/ων στην Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας 
Βόρειας Ελλάδας για προσδιορισμό, στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Τα έξοδα 
προσδιορισμού θα βαρύνουν τους δικαιούχους και θα επιβαρύνουν το σύνολο των επιδοτήσεων.

2. Να συνεργάζονται και να χορηγούν δείγμα σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε 
άλλη σχετική πληροφορία, στο πλαίσιο σχετικών ελέγχων ή για άλλο λόγο εφόσον τους ζητηθεί 
από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΑΤ.

3. Να παραδώσουν, στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου (για τις ετήσιες καλλιέργειες), στην 
Τράπεζα Διατηρήσεως Γενετικού Υλικού του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας 
ποσότητα σπόρου που παρέλαβαν, εφόσον τους ζητηθεί. Για τις πολυετείς καλλιέργειες η 
παράδοση πολλαπλασιαστικού υλικού στην Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού μπορεί να 
γίνει εφόσον ζητηθεί.

4. Για τους δικαιούχους που εντάσσονται με μία και μοναδική ετήσια αροτραία καλλιεργεια στο 
αγροτεμάχιο. Τα αγροτεμάχια αυτά δεν θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας αλλά 
θα μπορούν να εναλλάσσονται με άλλα καθόσον η καλλιέργεια ενός είδους στο ίδιο αγροτεμάχιο 
επί σειρά ετών υπόκειται σε κίνδυνο ανάπτυξης εχθρών και ασθενειών

8.2.10.3.14.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Α. Υποψήφιοι:

• Επαγγελματίας αγρότης

• Ηλικιακά νέοι, νεοεισερχόμενοι στη γεωργική δραστηριότητα και «νέοι γεωργοί με την έννοια 
του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020»

• Κάτοικοι ορεινής ή μειονεκτικής περιοχής σύμφωνα με την Οδηγία 85/148, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει

• Η εκμετάλλευση βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων

• Ομάδες παραγωγών

• Μόνιμοι Κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

Β. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τμήμα ή το σύνολο των οποίων εντοπίζεται εντός περιβαλλοντικά 
σημαντικών/ευαίσθητων περιοχών (έκταση σε περιοχή NATURA 2000)

8.2.10.3.14.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
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στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)

8.2.10.3.14.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.14.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.14.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.14.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.14.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.14.9.4.1. Καλλιέργεια αβελτίωτων πληθυσμών ποικιλιών 

8.2.10.3.14.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Έλεγχος στο σπόρο που χρησιμοποιείται από τη σχετική δράση του υπομέτρου "Διατήρηση τοπικών 
αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία". Επιτόπιος έλεγχος του φαινότυπου.

8.2.10.3.14.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
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of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης που 
έχει ανατεθεί

8.2.10.3.14.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.14.10.1.1. Καλλιέργεια αβελτίωτων πληθυσμών ποικιλιών 

8.2.10.3.14.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν υπάρχει σχετική με τους τοπκούς αβελτίωτους πληθυσμούς ποικιλίες στην πολλαπλά συμμόρφωση

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Minimum activities
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8.2.10.3.14.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Η καλλιέργεια συμβατικών ποικιλιών
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8.2.10.3.15. 10.2.4  Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία

Sub-measure: 

• 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 
agriculture

8.2.10.3.15.1. Description of the type of operation

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διεθνείς, τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές δεσμεύσεις της χώρας αλλά 
πρωτίστως τη μεγάλη σημασία Υλικού του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Β. Ελλάδας) σε συνεργασία με 
αναγνωρισμένους φορείς (γεωπονικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κτλ.) να αναλάβουν στο πλαίσιο 
της δράσης αυτής:

• τον αναπολλαπλασιασμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών του Πίνακα 5 του 
Τεχνικού δελτίου Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -  ποικιλιών

• τον ολοκληρωμένο προσδιορισμότης ταυτότητας των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών 
με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών στο επίπεδο τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-
ποικιλιών.

• Την ενημέρωση-κατάρτιση των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης 
των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών και των προϊόντων.

Τέλος, η δράση αυτή θα αποτελέσει και τη μεταβατική φάση για την εγγραφή τοπικών αβελτίωτων 
πληθυσμών - ποικιλιών και στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

8.2.10.3.15.2. Type of support

κατ’ αποκοπή

8.2.10.3.15.3. Links to other legislation

Άρθρο 11 παρ. 1ζ του Π.Δ. 915/1981 (ΦΕΚ Β΄ 232), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6 του Π.Δ. 80/1990 (ΦΕΚ Α΄ 40), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 5.1 σημείο ε)  6.2. σημεία δ), ε) και στ) του Ν. 3165/2003 (ΦΕΚ Α΄ 177).
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8.2.10.3.15.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη 
επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης 
και αξιολόγησης  φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

Η Τράπεζα Διατηρήσεως Γενετικού Υλικού του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Β. Ελλάδας θα αναλάβει 
το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο δράσης για τον προσδιορισμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών 
- ποικιλιών με μορφολογικούς και μοριακούς δείκτες με στόχο την άρτια αποτύπωση των φυτογενετικών 
πόρων της χώρας και τη διάσωσή τους μέσω της αναπαραγωγής, καλλιέργειας και διατήρησης.

8.2.10.3.15.5. Eligible costs

Στο πλαίσιο της αναπαραγωγής στοχευμένων τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών και του 
προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται 
δαπάνες μόνιμου και μη μόνιμου προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου 
καθώς και δαπάνες εφοδίων και αναλωσίμων.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και 
προώθησης των τοπικών ποικιλιώνως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

1. Δαπάνες για τη διενέργεια ημερίδων/σεμιναρίων, συμπεριλαμαβανομένων δαπανών για 
μετακινήσεις και αποζημιώσεις εισηγητών, γραμματειακής υποστήριξης, κλπ..

2. Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών και οπτικοακουστικών μέσων.

3. Δαπάνες για τη διάχυση της ενημέρωσης και πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων δαπανών για 
την έκδοση έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού.

8.2.10.3.15.6. Eligibility conditions

1. Να διαθέτει μερικούς από τους τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς, ποικιλίες του Πίνακα 5 του 
τεχνικού δελτίου Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ποικιλιών.

2. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση, επάρκεια  καθώς και τις 
απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης και αξιολόγησης  φυτογενετικών 
πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

3. Στο τέλος κάθε έτους ο δικαιούχος οφείλει να παρέχει στοιχεία σχετικά με τα εξής: α) τις 
καλλιέργειες που εγκατέστησε, β) τον αριθμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ποικιλιών 
που χρησιμοποίησε και γ) την καλλιεργήσιμη έκταση που χρησιμοποίησε (π.χ. στρέμματα) για 
την απογραφή στο μητρώο τοπικών ποικιλιών, μια βάση δεδομένων που θα διατηρεί η αρμόδια 
υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ. Η βάση δεδομένων θα συμβάλλει στην αποτύπωση των περιοχών και 
τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ποικιλιών που καλλιεργούνται για ένταξη σε δράσεις 
διατήρησης φυτογενετικών πόρων στον αγρό (onfarmconservation), κ.ά... Επιπλέον θα συμβάλλει 
στην άρτια παρακολούθηση των μέτρων και δράσεων για την αποτύπωση τους στην έκθεση 
απολογισμού.

4. Οι αναγνωρισμένοι φορείς οφείλουν να αποστείλουν αξιόπιστες περιγραφές και δείγματα 
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αναφοράς των ποικιλιών στην Τράπεζα Διατηρήσεως Γενετικού Υλικού του Κέντρου Γεωργικής 
Έρευνας Β. Ελλάδας, οι οποίες εν συνεχεία θα αποστέλλονται στο ΙΕΠΚΦ για δοκιμές εγγραφής 
και μετελέγχου.

5. Στο τέλος κάθε έτους (για τις ετήσιες καλλιέργειες)ο δικαιούχος/οι οφείλει/ουν να 
αποστέλλει/ουν αντιπροσωπευτικό δείγμα των  σπόρων/ που παρήγαγε από την εγκατάσταση της 
καλλιέργειας για αξιολόγηση στην Τράπεζα Διατηρήσεως Γενετικού Υλικού του Κέντρου 
Γεωργικής Έρευνας Βόρειας  Ελλάδας.

8.2.10.3.15.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Δεν χρησιμοποιούνται κρητίρια επιλογής

8.2.10.3.15.8. (Applicable) amounts and support rates

Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι  100% του κόστους αναπαραγωγής των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, 
ποικιλιών.

Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι  100% του κόστους προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων 
πληθυσμών, ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών.

Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα 
καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ποικιλιών.

8.2.10.3.15.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.15.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.15.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.10.3.15.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.10.3.15.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.15.9.4.1. Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών

8.2.10.3.15.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Δεν απαιτείται

8.2.10.3.15.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Δεν απαιτείται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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Δεν απαιτείται

8.2.10.3.15.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.15.10.1.1. Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών

8.2.10.3.15.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR

Δεν απαιτείται

Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Other relevant national/regional requirements

Δεν απαιτείται

Minimum activities

Δεν απαιτείται

8.2.10.3.15.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Δεν απαιτείται

8.2.10.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Πιθανοί κίνδυνοι δύναται να εμφανιστούν στην επαλήθευση ορισμένων δεσμεύσεων, στην καταχώρηση 
των αιτημάτων πληρωμής και στο εύλογο κόστος.
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8.2.10.4.2. Mitigating actions

Στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου: α) θα υπάρξει ειδική αναφορά όπου οι επιλέξιμες ενέργειες (που 
αποτελούν και τις δεσμεύσεις του Μέτρου) θα αποτυπωθούν με μετρήσιμα μεγέθη και θα εξειδικευθεί ο 
τρόπος ελέγχου και επαλήθευσή τους, β) Για τη μη τήρησή της γραμμής βάσης θα προβλεφθεί αναλογικό 
ποινολόγιο για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος, γ) θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μέσων όρων 
και ορίων ανοχής στις δεσμεύσεις των Δικαιούχων που αφορούν εκτάσεις, αριθμό δέντρων και ζώα, δ) 
Θα υπάρχει η μέριμνα για τη θέσπιση ειδικών διασταυρωτικών ελέγχων των δικαιολογητικών 
(πιστοποιητικών, βεβαιώσεων) που κατατίθενται με το αίτημα πληρωμής και αφορούν την υλοποίηση 
των δεσμεύσεων, ε) Το εύλογο κόστος θα διασφαλιστεί με απόδοση των πραγματικών δαπανών των 
δαπανών που αφορούν υπηρεσίες και προμήθειες με τη χρήση i) συγκριτικής αξιολόγησης των 
υποβαλλόμενων προσφορών και ii) ειδικών εμπειρογνωμόνων όπου απαιτείται, στ) Στο πλαίσιο των 
αιτήσεων πληρωμής, θα ορισθεί η κατάλληλη διαδικασία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πληρωμής 
που επιτρέπει την πρόληψη και τον εντοπισμό ενδεχόμενων παρατυπιών ή λαθών.

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής αποτελεί σημαντική επιπλέον ενέργεια ελαχιστοποίησης 
των κινδύνων και βελτίωσης της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας στην υλοποίηση του Μέτρου. Η 
εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα συνοδεύεται από αναβάθμιση και επικαιροποίηση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής 
αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων. Επιπλέον, η βελτίωση των αναφορών και 
διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων θα συμβάλλει και στην παροχή στατιστικών στοιχείων 
μεγαλύτερης αξιοπιστίας καθώς και στη βελτιστοποίηση της στατιστικής ανάλυσης για τον ακριβέστερο 
προσδιορισμό των κυριότερων παραγόντων υπεύθυνων για την εμφάνιση σφάλματος με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό τους και τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό του σφάλματος.

8.2.10.4.3. Overall assessment of the measure

Οι περισσότερες δράσεις του Μέτρου αποτελούν συνέχεια δράσεων/δεσμεύσεων του ΠΑΑ 2007-2013 
και επομένως η εμπειρία εφαρμογής τους, έχει οδηγήσει στην ανάγνωση των κινδύνων υλοποίησής τους 
που αντιμετωπίζονται με τις προτεινόμενες ενέργειες μετριασμού τους. Σε κάθε περίπτωση η αναλυτική 
περιγραφή του τρόπου ελέγχου και επαλήθευσης των δεσμεύσεων στο θεσμικό πλαίσιο της κάθε Δράσης 
θα μειώσει τους κινδύνους και κατ’ επέκταση το τυχόν ποσοστό σφάλματος.

8.2.10.5. Information specific to the measure

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμες φυλές στη δράση "διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων"

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί - ποικιλίες που κινδυνεύουν από 
γενετική διάβρωση
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Πίνακας 4 σελ. 1
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Πίνακας 4 σελ. 2
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Πίνακας 5 σελ. 1
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Πίνακας 5 σελ. 2



513

Πίνακας 5 σελ. 3
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Πίνακας 5 σελ. 4
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Πίνακας 5 σελ. 5
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Πίνακας 5 σελ. 6
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Πίνακας 5 σελ.7
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Πίνακας 5 σελ. 8
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Πίνακας 5 σελ. 9
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Πίνακας 5 σελ. 10
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Πίνακας 5 σελ.11
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Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Η γραμμή βάσης, οι σχετικές υποχρεώσεις της πολλαπλής συμόρφωσης και οι σχετικές υποχρεώσεις 
του καν. 1307/2013, αναφέρονται ανά δέσμευση στο συνημμένο πίνακα.

Πίνακας 1 σ.1
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Πίνακας 1 σ.2

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

• Για τις εγκρίσεις γεωργικών Φαρμάκων ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 1107/2009 ενώ για 
την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία εκδόθηκε ο Νόμος 4036/2012: «Διάθεση γεωργικών 
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» με τον οποίο 
ενσωματώθηκε η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/128/ΕΚ  «Σχετικά με την κοινή θέση του 
Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη της 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων»

• Σε εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας 2009/128/ΕΚ εκδόθηκε και η υπ. αριθ. 8197/90920/22-7-
2013 ΚΥΑ( ΦΕΚ Β/1883) των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο 
την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του
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• Με βάση τα αναφερόμενα παραπάνω από 01-01-2014 είναι υποχρέωση των επαγγελματιών 
χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων να εφαρμόζουν για όλες τις καλλιέργειες τις Γενικές 
Αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

• Η ΚΥΑ που διέπει την Πολλαπλή Συμμόρφωση (ΚΥΑ 262385/2010) συμπεριλαμβάνει και τη 
χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

• Για τη μείωση τις νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης (χρήση λιπασμάτων) στα νερά που 
βρίσκονται τις ευπρόσβλητες ζώνες, καταρτίζονται προγράμματα δράσης και λαμβάνεται κάθε 
άλλο συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση σύμφωνα με το άρθρο 5 τις υπ΄αριθμ. 
16190/1335/1997 ΚΥΑ.

• Ο χαρακτηρισμός των ευπρόσβλητων ζωνών και η κατάρτιση σχετικού καταλόγου ή ενδεχομένως 
η αναθεώρησή του γίνεται με Κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και των συναρμόδιων 
Υπουργείων. Τα Υπουργεία ΠΕΚΑ και ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία 
καταρτίζουν προγράμματα Δράσης για τις ευπρόσβλητες ζώνες.

• Νόμος 1565/85 (Α’164)  «Λιπάσματα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4235/14 (Α΄32 
 άρθρο 49). Για την εξ ολοκλήρου εφαρμογή του Ν. 4235/14 (Α΄32  άρθρο 49) που σκοπό έχει τη 
βελτίωση των προϋποθέσεων και απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης εμπορίας νέων τύπων 
λιπασμάτων, απαιτούνται η έκδοση ΚΥΑ και ΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 13β. Σύμφωνα με το ίδιο 
άρθρο, σημείο7  «Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του παρόντος άρθρου ισχύουν οι 
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των προϋφισταμένων διατάξεων.», 
οι οποίες είχαν εκδοθεί για την εφαρμογή του 1565/85 και των τροποποιήσεων αυτού και 
εξακολουθούν να ισχύουν.

• ΚΥΑ 291180/11034/02 (Β’ 1274) Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων & ΚΥΑ 
257921/04 (Β’ 955) Τροποποίηση τις υπ’ αριθ. 291180/11034/19-09-2002 κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων» & Εγκύκλιος 281349/1662/09-07-
2010 «χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε νέου τύπου λιπάσματα». Σε αυτά τίθενται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε  άλλη λεπτομέρεια για την έκδοση αδειών 
κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων, που δεν ανήκουν στα λιπάσματα ΕΚ και δεν  ρυθμίζονται 
από τον Καν. 2003/2003. Τίθενται τα όρια και οι ανοχές εντός των οποίων επιτρέπεται η 
διακύμανση.

• ΥΑ 9748/100747 (ΦΕΚ2692/4-10-12) Καθορισμός των προϋποθέσεων και τις διαδικασίας τις 
έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β. Γίνεται εφαρμογή του νόμου 3919/11 
«Αρχή τις επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση 
και άσκηση επαγγελμάτων» ΦΕΚ A΄/32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ.  
4166/51687/17-4-2014 απόφαση.

• ΚΥΑ 196033/2012 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια στον τομέα 
εισροών φυτικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3844/2010

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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Θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης

8.2.10.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν τις δεσμεύσεις που επιθυμούν από μία ή 
περισσότερες δράσεις με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται η 
δέσμευση αυτή και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της.
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8.2.11. M11 - Organic farming (art 29)

8.2.11.1. Legal basis

Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013

Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013

Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της Επιτροπής 889/2008 για τους 
κανόνες εφαρμογής.

Κανονισμός του συμβουλίου 882/2004 για την διενέργεια επίσημων ελέγχων στις ζωοτροφές και τα 
τρόφιμα

Άρθρα Κεφαλαίου I του τίτλου IV (πολλαπλή  συμμόρφωση) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Άρθρα 9-10 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/2014 της Επιτροπής

Άρθρο 9 του κατ’ εξουσιοδοτικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/2014 της Επιτροπής

Η ελληνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή (ΚΥΑ 245090/10.02.2006 κ.ά.)

8.2.11.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού παρέχεται για τη μετατροπή ή / και τη διατήρηση των 
πρακτικών της βιολογικής γεωργίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια 
συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
γεωργικών πρακτικών.

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους 
βιολογικής καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, καθώς και να 
διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους, μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.

Και στις δύο περιπτώσεις, η στήριξη παρέχεται για την εφαρμογή ευνοϊκών για το περιβάλλον μεθόδων 
παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιολογική γεωργία.

Η Βιολογική παραγωγή αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση αειφόρου αγροτικής παραγωγής 
ικανοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς 
το περιβάλλον και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η μέθοδος βιολογικής παραγωγής 
συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων κυρίως λόγω των μειωμένων ενεργειακών 
απαιτήσεων του συστήματος (λιπάσματα - φυτοπροστατευτικά) και ειδικότερα:

• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και 
μείωσης των ρύπων
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• στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων

• στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των 
εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4

• στην προώθηση της διατήρησης και δέσμευση του άνθρακα στη γεωργία

• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

• στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους

 

Η βιολογική καλλιέργεια ενδείκνυται για τη χώρα με βάση τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τομέα 
(μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος) και τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες που 
επικρατούν, οι οποίες αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα στην προώθηση της βιολογικής παραγωγής 
στη χώρα μας, ενώ παράλληλα παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Το Μέτρο συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης (ΠΕ) 4Β και 4Γ της 4ης Ενωσιακής Προτεραιότητας 
«Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη 
δασοπονία» και στην Περιοχή Εστίασης 5Δ «Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας 
από τη γεωργία»

Το Μέτρο επίσης συμβάλει:

• στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυσης της χερσαίας και υδρόβιας άγριας χλωρίδας και 
πανίδας μέσω  της περιορισμένης χρήσης λιπασμάτων και βελτιωτικών χαμηλής διαλυτότητας 
και το σημαντικό περιορισμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τυχόν μεταβολιτών αυτών, με 
θετικές επιπτώσεις επί της χερσαίας και υδρόβιας άγριας χλωρίδας και πανίδας.

• στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών 
υποξειδίου του αζώτου (N2O) λόγω μείωσης της εφαρμογής λιπασμάτων και την απαγόρευση 
ανόργανων αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς και της αμειψισποράς με ψυχανθή και άλλες 
καλλιέργειες χλωρής λίπανσης

• στην πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από βλαβερούς οργανισμούς, ασθένειες και ζιζάνια 
βασιζόμενο πρωτίστως στην προστασία από τους φυσικούς εχθρούς, στην επιλογή ειδών και 
ποικιλιών, στην αμειψισπορά και στις καλλιεργητικές τεχνικές.

Το Μέτρο συμβάλλει στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για το περιβάλλον, τον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν.

8.2.11.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.11.3.1. Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία

Sub-measure: 
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• 11.2 - payment to maintain organic farming practices and methods 

8.2.11.3.1.1. Description of the type of operation

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη 
γεωργία σε δικαιούχους, οι οποίοι εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007 και έχουν ενεργή σύμβαση με 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό οργανισμό. Η δέσμευση θα είναι πενταετής.

8.2.11.3.1.2. Type of support

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής, έως 20%, ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

8.2.11.3.1.3. Links to other legislation

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/ 2008 με λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής.

8.2.11.3.1.4. Beneficiaries

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, όπως θα εξειδικευτεί από το κράτος μέλος. 

8.2.11.3.1.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής, έως 20%, ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

8.2.11.3.1.6. Eligibility conditions

Δικαιούχοι για ένταξη στη δράση κρίνονται όσοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της 
βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες που 
επιθυμούν για μια πενταετία και έχουν συνάψει συμβόλαιο με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης 
βιολογικών προϊόντων.
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Το Μέτρο εφαρμόζεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι δικαιούχοι των οποίων:

• αναλαμβάνουν για μια πενταετία να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας στο 
πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες που επιθυμούν στην 
εκμετάλλευση τους,

• διατηρούν σύμβαση με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιολογικής 
γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

• διατηρούν σταθερά σε έκταση και θέση τα ενταγμένα αγροτεμάχια

 

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha. Το ελάχιστο μέγεθος της 
εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για μόνιμες φυτείες και 0,3 για μικτές 
εκμεταλλεύσεις.

8.2.11.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο μέτρο.

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:

• Επαγγελματίας αγρότης

• νέοι ηλικιακά και «νέοι γεωργοί με την έννοια του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020

• Ομάδες φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων.

• παραγωγοί βιολογικών ζωοτροφών

• παραγωγοί ΠΟΠ, ΠΓΕ, Παραδοσιακών Προϊόντων

• μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

• Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στα νησιά (με εξαίρεση την Κρήτη και Εύβοια)

8.2.11.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)
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8.2.11.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.1.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης
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8.2.11.3.2. Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία

Sub-measure: 

• 11.2 - payment to maintain organic farming practices and methods 

8.2.11.3.2.1. Description of the type of operation

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην 
κτηνοτροφία σε δικαιούχους, οι οποίοι εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007 και έχουν ενεργή σύμβαση 
με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό οργανισμό. Η δέσμευση θα είναι πενταετής.

8.2.11.3.2.2. Type of support

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής ως αποτέλεσμα των 
δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

8.2.11.3.2.3. Links to other legislation

Καν. (ΕΚ) αριθ. 889/ 2008 με λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής,

8.2.11.3.2.4. Beneficiaries

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, όπως θα εξειδικευτεί από το κράτος μέλος.

8.2.11.3.2.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής, έως 20%, ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

8.2.11.3.2.6. Eligibility conditions

Δικαιούχοι για ένταξη στη Δράση κρίνονται όσοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της 
βιολογικής κτηνοτροφίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 εκτροφές ζώων που κατέχουν για μια 
πενταετία  και έχουν συνάψει συμβόλαιο με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών 
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προϊόντων.

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι δικαιούχοι των οποίων:

• αναλαμβάνουν για μια πενταετία να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας στο 
πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 834/2007 τις εκτροφές ζώων της εκμετάλλευσης τους,

• διατηρούν σύμβαση με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιολογικής 
γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

• διατηρούν σταθερό ζωικό κεφάλαιο βάσει ΜΜΖ και σταθερή έκταση βοσκοτόπων για όλη τη 
διάρκεια της περιόδου δέσμευσης

8.2.11.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο μέτρο.

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:

• Επαγγελματίας αγρότης

• Νέοι ηλικιακά και «νέοι γεωργοί με την έννοια του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020

• Ομάδες φυσικών προσώπων

• Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

• Εκμεταλλεύσεις όπου παράγονται και βιολογικές ζωοτροφές.

• Η εκτροφή απειλούμενων και αυτόχθονων φυλών,

• Εκτροφές ζώων τα προϊόντα των οποίων αξιοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ – 
ΠΓΕ – ΕΠΙΠ κυρίως εξαγωγικού χαρακτήρα.

• Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στα νησιά (με εξαίρεση την Κρήτη και Εύβοια).

• Η ύπαρξη βοσκοτόπων στον ίδιο δήμο με τη σταβλική εγκατάσταση.

8.2.11.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)
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8.2.11.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.2.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης
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8.2.11.3.3. Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Sub-measure: 

• 11.1 - payment to convert to organic farming practices and methods

8.2.11.3.3.1. Description of the type of operation

Στο πλαίσιο της Δράσης δίδονται ενισχύσεις για τη μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών από 
συμβατικές σε βιολογικές, στις γεωργικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του κα. 
1307/2013, με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες, με εξαίρεση τις καλλιέργειες τα προϊόντα των 
οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενεργειακούς σκοπούς, τις υδροπονικές καλλιέργειες. Η 
δέσμευση είναι πενταετής

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Όλη η χώρα

8.2.11.3.3.2. Type of support

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής, έως 20%, ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

8.2.11.3.3.3. Links to other legislation

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/ 2008 με λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής.

8.2.11.3.3.4. Beneficiaries

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, όπως θα εξειδικευτεί από το κράτος μέλος. 

8.2.11.3.3.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής, έως 20%, ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.
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8.2.11.3.3.6. Eligibility conditions

Δικαιούχοι για ένταξη στη δράση κρίνονται όσοι αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της 
βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες που 
επιθυμούν και συνάπτουν συμβόλαιο με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι δικαιούχοι των οποίων:

• αναλαμβάνουν για μια πενταετία να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο 
του Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες που επιθυμούν στην εκμετάλλευση 
τους,

• συνάπτουν σύμβαση με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιολογικής 
γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

• διατηρούν σταθερά σε έκταση και θέση τα ενταγμένα αγροτεμάχια

 

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha. Το ελάχιστο μέγεθος της 
εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για μόνιμες φυτείες και 0,3 για μικτές 
εκμεταλλεύσεις.

8.2.11.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο μέτρο.

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:

-  Επαγγελματίας αγρότης,

- ηλικιακά νέοι, νεοεισερχόμενοι στη γεωργική δραστηριότητα και «νέοι γεωργοί με την έννοια του 
Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020,

- ομάδες φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων,

- παραγωγοί βιολογικών ζωοτροφών,

- παραγωγοί ΠΟΠ, ΠΓΕ, Παραδοσιακά Προϊόντα,

- μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης,

- εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε νησιά (με εξαίρεση την Κρήτη και Εύβοια) προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη μιας τοπικής φιλοπεριβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα.
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8.2.11.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)

8.2.11.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.3.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.3.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης
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8.2.11.3.4. Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην 
κτηνοτροφία

Sub-measure: 

• 11.1 - payment to convert to organic farming practices and methods

8.2.11.3.4.1. Description of the type of operation

Στο πλαίσιο της Δράσης δίδονται ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στην 
κτηνοτροφία, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 14 του καν. 834/2007. Η δέσμευση είναι πενταετής.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Όλη η χώρα

Τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: Εκτατική και ημισταυλισμένη βοοτροφία 
(αγελαδοτροφία – βουβαλοτροφία), Εκτατική και ημισταυλισμένη προβατοτροφία και αιγοτοτροφία.

8.2.11.3.4.2. Type of support

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής, έως 20 %,  ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες 
αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

8.2.11.3.4.3. Links to other legislation

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/ 2008 με λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής,

8.2.11.3.4.4. Beneficiaries

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι 
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 , όπως θα εξειδικευτεί από το κράτος μέλος.

8.2.11.3.4.5. Eligible costs

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής ως αποτέλεσμα των 
δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
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8.2.11.3.4.6. Eligibility conditions

Δικαιούχοι για ένταξη στη Δράση κρίνονται όσοι αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της 
βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 εκτροφές ζώων που κατέχουν, συνάπτουν 
συμβόλαιο με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι δικαιούχοι των οποίων:

• αναλαμβάνουν για μια πενταετία να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο 
του Καν. (ΕΚ) 834/2007 τις εκτροφές ζώων της εκμετάλλευσης τους,

• συνάπτουν σύμβαση με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιολογικής 
γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

• διατηρούν σταθερό ζωικό κεφάλαιο βάσει ΜΜΖ και σταθερή έκταση βοσκοτόπων για όλη τη 
διάρκεια της περιόδου δέσμευσης

8.2.11.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο μέτρο.

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:

• Επαγγελματίας αγρότης

• Ηλικιακά νέοι, νεοεισερχόμενοι στη γεωργική δραστηριότητα και «νέοι γεωργοί με την έννοια 
του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020,

• Ομάδες φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων,

•  Παραγωγοί ΠΟΠ, ΠΓΕ, Παραδοσιακά Προϊόντα,

•  Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης,

•  Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε νησιά (με εξαίρεση την Κρήτη και Εύβοια)

• Εκμεταλλεύσεις όπου παράγονται και βιολογικές ζωοτροφές.

• Η εκτροφή απειλούμενων και αυτόχθονων φυλών,

• Εκτροφές ζώων τα προϊόντα των οποίων αξιοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ – 
ΠΓΕ – ΕΠΙΠ.

• Η ύπαρξη βοσκοτόπων στον ίδιο δήμο με τη σταβλική εγκατάσταση.

8.2.11.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013)
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8.2.11.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.4.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.11.3.4.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης
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8.2.11.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την εφαρμογή του μέτρου αφορούν στην αξιολόγηση και επιλογή των 
δικαιούχων, λόγω διπλής χρηματοδότησης με το Μέτρο 3.1 και με αντίστοιχες δράσεις οργανώσεων 
παραγωγών που ενισχύονται από τον 1ο πυλώνα.

8.2.11.4.2. Mitigating actions

Για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης θα πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι όπου 
κρίνεται απαραίτητο αλλά και ειδικότερα σε σχέση με το Μέτρο 3.1 και με αντίστοιχες δράσεις 
οργανώσεων παραγωγών που ενισχύονται από τον 1ο πυλώνα.

8.2.11.4.3. Overall assessment of the measure

Το Μέτρο έχει εφαρμοστεί και στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 και έχει αποκτηθεί η κατάλληλη 
τεχνογνωσία για την ομαλή υλοποίησή του.

Το εθνικό σύστημα ελέγχου της Χώρας μας για τον βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων, περιγράφεται:

−          στην ΚΥΑ αριθμ. 245090/06 (ΦΕΚ 157/Β/2006) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 2095/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

−          στις αριθμ 336650/2006 (ΦΕΚ 1927/Β/2006) και 296851/2007 (ΦΕΚ 1114/Β/2007) Αποφάσεις 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί λεπτομερειών εφαρμογής της αριθμ. 245090/06 
(ΦΕΚ 157/Β/2006) ΚΥΑ.

και το διαχειρίζονται Δημόσιες Αρχές και ιδιωτικοί Φορείς (ιδιωτικοί Οργανισμοί Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων), οι οποίοι λειτουργούν με την άδεια και υπό την εποπτεία του 
Δημοσίου. Το εν λόγω σύστημα κρίνεται επαρκές και χρησιμοποιείται στο Μέτρο για την πιστοποίηση 
του βιολογικού τρόπου γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον, με τη διενέργεια ειδικών διασταυρωτικών 
ελέγχωνκαι την αναβάθμιση και σύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων θα μειωθούν σημαντικά οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με τα αιτήματα πληρωμών των Δικαιούχων.

8.2.11.5. Information specific to the measure

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
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costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Θα καθοριστεί από τη σχετική μελέτη

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Η γραμμή βάσης για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική 
κτηνοτροφία φαίνεται στους συνημμένους πίνακες

• Για τις εγκρίσεις γεωργικών Φαρμάκων ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 1107/2009 ενώ για 
την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία εκδόθηκε ο Νόμος 4036/2012: «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων 
στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» με τον οποίο ενσωματώθηκε η 
σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/128/ΕΚ  «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά 
τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων»

• Σε εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας 2009/128/ΕΚ εκδόθηκε και η υπ. αριθ. 8197/90920/22-7-2013 
ΚΥΑ( ΦΕΚ Β/1883) των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του

• Με βάση τα αναφερόμενα παραπάνω από 01-01-2014 είναι υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων να εφαρμόζουν για όλες τις καλλιέργειες τις Γενικές Αρχές της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

• Η ΚΥΑ που διέπει την Πολλαπλή Συμμόρφωση (ΚΥΑ 262385/2010) συμπεριλαμβάνει και τη χρήση 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

• Για τη μείωση τις νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης (χρήση λιπασμάτων) στα νερά που 
βρίσκονται τις ευπρόσβλητες ζώνες, καταρτίζονται προγράμματα δράσης και λαμβάνεται κάθε άλλο 
συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση σύμφωνα με το άρθρο 5 τις υπ΄αριθμ. 16190/1335/1997 
ΚΥΑ.

• Ο χαρακτηρισμός των ευπρόσβλητων ζωνών και η κατάρτιση σχετικού καταλόγου ή ενδεχομένως η 
αναθεώρησή του γίνεται με Κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και των συναρμόδιων 
Υπουργείων. Τα Υπουργεία ΠΕΚΑ και ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία 
καταρτίζουν προγράμματα Δράσης για τις ευπρόσβλητες ζώνες.

• Νόμος 1565/85 (Α’164)  «Λιπάσματα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4235/14 (Α΄32 
 άρθρο 49). Για την εξ ολοκλήρου εφαρμογή του Ν. 4235/14 (Α΄32  άρθρο 49) που σκοπό έχει τη 
βελτίωση των προϋποθέσεων και απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης εμπορίας νέων τύπων 
λιπασμάτων, απαιτούνται η έκδοση ΚΥΑ και ΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 13β. Σύμφωνα με το ίδιο 
άρθρο, σημείο7  «Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του παρόντος άρθρου ισχύουν οι 
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κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των προϋφισταμένων διατάξεων.», οι 
οποίες είχαν εκδοθεί για την εφαρμογή του 1565/85 και των τροποποιήσεων αυτού και 
εξακολουθούν να ισχύουν.

• ΚΥΑ 291180/11034/02 (Β’ 1274) Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων & ΚΥΑ 257921/04 
(Β’ 955) Τροποποίηση τις υπ’ αριθ. 291180/11034/19-09-2002 κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων» & Εγκύκλιος 281349/1662/09-07-2010 «χορήγηση 
άδειας κυκλοφορίας σε νέου τύπου λιπάσματα». Σε αυτά τίθενται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα 
δικαιολογητικά καθώς και κάθε  άλλη λεπτομέρεια για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας νέων τύπων 
λιπασμάτων, που δεν ανήκουν στα λιπάσματα ΕΚ και δεν  ρυθμίζονται από τον Καν. 2003/2003. 
Τίθενται τα όρια και οι ανοχές εντός των οποίων επιτρέπεται η διακύμανση.

• ΥΑ 9748/100747 (ΦΕΚ2692/4-10-12) Καθορισμός των προϋποθέσεων και τις διαδικασίας τις 
έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β. Γίνεται εφαρμογή του νόμου 3919/11 
«Αρχή τις επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και 
άσκηση επαγγελμάτων» ΦΕΚ A΄/32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ.  
4166/51687/17-4-2014 απόφαση.

• ΚΥΑ 196033/2012 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια στον τομέα 
εισροών φυτικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3844/2010

Γραμμή βάσης στη βιολογική γεωργία
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Γραμμή βάσης στη βιολογική κτηνοτροφία

8.2.11.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Δικαιούχοι των παλαιών μέτρων (παλαιοί δικαιούχοι) αναγνωρίζονται κατά την E’ Προγραμματική 
Περίοδο εκείνοι (-ες) που υπέγραψαν συμβάσεις μέχρι την 31/12/2014 στο πλαίσιο της ισχύουσας 
νομοθεσίας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 
μέχρι τη λήξη της αναληφθείσας δέσμευσης.

Οι παλαιοί δικαιούχοι υποχρεώνονται να αναπροσαρμόσουν τις συμβάσεις τους με βάση το νομικό 
πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Εάν η προσαρμογή δεν είναι αποδεκτή από το 
δικαιούχο, η δέσμευση παύει να ισχύει χωρίς να ζητείται επιστροφή για την περίοδο κα την οποία 
ίσχυσε.

Πίνακας 1



545

8.2.12. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

8.2.12.1. Legal basis

Άρθρο  30 του Καν. 1305/2013

Σημείο 8.2.(ε) 11 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, της εκτελεστικής πράξης

8.2.12.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο δάσους, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες και για την απώλεια εισοδήματος που απορρέουν 
από τα μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

Το παρόν μέτρο συνεισφέρει κατά κύριο λόγο  στην προτεραιότητα 4Α ενώ παράλληλα συμβάλλει και 
στις υπόλοιπες περιοχές εστίασης της ίδιας προτεραιότητας αλλά και στην περιοχή εστίασης 5Ε 

8.2.12.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.12.3.1. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000

Sub-measure: 

• 12.2 - compensation payment for Natura 2000 forest areas

8.2.12.3.1.1. Description of the type of operation

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης δίνονται ενισχύσεις  για την λήψη κατάλληλων μέτρων 
προστασίας σε περιοχές του δικτύου  ΝΑΤURA 2000, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών 
οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών , καθώς και οι ενοχλήσεις  που έχουν επιπτώσεις στα είδη , εφ’ 
όσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τους στόχους που 
τίθενται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ  και την  79/409/ΕΟΚ και για την διευθέτηση συγκεκριμένων 
προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή  τους .

Η υποστήριξη στο πλαίσιο του μέτρου αφορά στη χορήγηση στους δικαιούχους του μέτρου αυτού 
(δασοκτήμονες), που πάσχουν από ιδιαίτερα μειονεκτήματα στις περιοχές που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των οδηγιών για  τα πουλιά και τα ενδιαιτήματα (οικοτόπους) σε σύγκριση με δασοκτήμονες 
σε άλλους τομείς που δεν υπόκεινται στα μειονεκτήματα αυτά.
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Τα μειονεκτήματα και οι περιορισμοί που επιβάλλονται σε περιοχές Natura 2000 προσδιορίζονται  σε 
σχέδια διαχείρισης ή άλλα ισοδύναμα μέσα.

Η αποζημίωση βάσει του μέτρου αυτού είναι να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
μειονεκτήματων και να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών Natura 2000 για να 
διασφαλιστεί  η  ελαχίστη προστασίας των εν λόγω χώρων
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.1
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.2
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.3
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.4
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.5
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.6
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.7
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.8
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.9
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.10
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.11
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.12



559

Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.13
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.14
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.15
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.16
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.17
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Παράρτημα 1 ΤΔΜ 12 Σελ.18
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ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ.6
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ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ.7
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ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ.11
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ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ.13
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ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ.14
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ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ.15
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ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ.16
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ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ.17
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ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ.18
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8.2.12.3.1.2. Type of support

Ενίσχυση 

8.2.12.3.1.3. Links to other legislation

-ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

-ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

-Εθνική νομοθεσία εναρμονισμένη με τις ανωτέρω οδηγίες

- Θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για τις περιοχές Natura 
2000

8.2.12.3.1.4. Beneficiaries

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές και ενώσεις ιδιωτών δασοκαλλιεργητών

8.2.12.3.1.5. Eligible costs

Η ενίσχυση βάσει του παρόντος μέτρου χορηγείται ετησίως και ανά εκτάριο δάσους ώστε να 
αποζημιώνονται οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες τους και για την απώλεια εισοδήματος ως 
αποτέλεσμα των μειονεκτημάτων των αντίστοιχων περιοχών, σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για 
τους οικοτόπους και της οδηγίας για τα πτηνά.

Οι επιλέξιμες δράσεις, θα είναι συναφείς με τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται από τα 
εγκεκριμένα προεδρικά διατάγματα ή ΚΥΑ και τις εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και 
ενδεικτικά όπως κατωτέρω :

 

1. Η διατήρηση ώριμων συνδενδριών, ή συστάδων κατά τη διαχείριση δάσους με πρεμνοφυή 
μορφή.

2. Η διατήρηση ανυλοτόμητων συστάδων, σε ρεματιές, μισγάγγειες και βραχώδεις περιοχές για τη 
διασφάλιση των διαδρόμων επικοινωνίας (corridors) των ειδών της άγριας πανίδας και την 
αποφυγή της διάσπασης της συνέχειας του δασικού τοπίου.

3. Να μην καταστρέφεται ή υποβαθμίζεται η παρόχθια βλάστηση και ειδικότερα να μην επιτρέπεται 
η υλοτομία όλων των ειδών των δένδρων εκατέρωθεν των χειμάρρων σε πλάτος 30 μ (ελάχιστο) 
έως - 50 μ (μέγιστο) από το κέντρο της κοίτης του ρέματος.
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4. Να μην επιτρέπονται οι υλοτομικές εργασίες σε ακτίνα 50 μέτρων από τις φωλιές των 
αρπακτικών ειδών ή όπως θα προσδιορίζεται από το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα ή την 
αντίστοιχή εγκεκριμένη ειδική περιβαλλοντική μελέτη στις εγκεκριμένες περιοχές.

5. Να απαγορεύεται η απομάκρυνση όλων των κακόμορφων δένδρων, κατακειμένων δένδρων και 
υπερώριμων ατόμων, πολύτιμων για την ορνιθοπανίδα. Ειδικότερα σε περιοχές ορνιθολογικού 
ενδιαφέροντος πρέπει να τροποποιείται μερικώς η διαδικασία της καλλιέργειας των συστάδων 
στο στάδιο της αρνητικής επιλογής και να διατηρούνται και λίγα ανεπιθύμητα άτομα 
(κακόμορφα, δέντρα με κουφάλες κ.λ.π.). 'Έτσι θα αφήνονται μετά από κάθε φάση 2 -6 μη 
επιθυμητά ζωντανά άτομα (κακόμορφα, στρεβλά, κουφαλερά, με προσβολές, διχαλωτά κ.α) 
συνολικού όγκου τουλάχιστον 8 κ.μ. ανά εκτάριο ).

6. Να απαγορεύεται η υλοτομία των ωρίμων συστάδων Platanus orientalis σε παραποτάμιες 
συστάδες σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

7. Να μην επιτρέπεται η υλοτομία της Κρασπεδικής Ζώνης πλάτους 50 μ (ελάχιστο) έως 100μ 
(μέγιστο). Η κρασπεδική ζώνη είναι το τελευταίο κομμάτι του δάσους στη ζώνη των δασοορίων. 
Επίσης να μην επιτρέπεται η υλοτομία και των μεμονομένων δέντρων που φύονται πέραν της 
γραμμής των δασοορίων.

8. Η διατήρηση διακένων λόγω της υψηλής βιοποικιλότητας των ίδιων των λιβαδιών και της 
ύπαρξης μεταβατικών οικοτόπων που έχουν σαν συνέπεια τον αυξημένο αριθμό ειδών της αγρίας 
πανίδας γιατί αυτά τα διάκενα αποτελούν σημαντικές θέσεις των ενδιαιατημάτων τους. 
«Διάκενο» θεωρείται κάθε μη καλυπτόμενος από δέντρα χώρος σε συστάδες με συγκόμωση > 
70%, του οποίου η μέγιστη διάμετρος είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο ύψος των δέντρων που 
βρίσκονται στις παρυφές του.

9. Να μην εκτελούνται ενρητινώσεις πρινώνων και δρυοδασών. Οι πρινώνες μπορεί να αποτελούν 
πρόδρομες φυτοκοινωνίες δρυοδασών και επομένως η καταστροφή τους για φύτευση κωνοφόρων 
μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες στις θέσεις φωλιάσματος, στα ενδιαιτήματα 
και στην ίδια τη δομή των ειδών της ορνιθοπανίδας, καθώς και στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας των συγκεκριμένων δασικών οικοσυστημάτων.

10. Απαγόρευση  της συλλογής καλλωπιστικών ειδών (Ilex, Taxus, Hedera κ.α.) και λειχήνων και της 
υλοτομίας ή εκρίζωσης καρποφόρων ειδών χλωρίδας (Rosa, Prunus, Pyrus, Juniperus, Sorbus, 
Rubus, Cornus, Crataegus κ.α.) ή ειδών με μικρό ποσοστό συμμετοχής στη βλάστηση.

11. Να μην εντάσσονται  στο διαχειριστικό σχέδιο του δάσους για υλοτομίες τμημάτων του, που 
βρίσκονται εκτός διαχείρισης και μέσα σε ΖΕΠ ή  ΕΖΔ. 

12. Να επιδιώκεται  η διατήρηση κάποιων τμημάτων εκτός διαχείρισης στα διαχειριζόμενα δάση  ( 
εκτός από την προστασία της φύσης εξυπηρετεί και δασοκομικούς σκοπούς καθώς υπάρχει στο 
σύμπλεγμα ένα τμήμα «μάρτυρας}).

13. Η αναγωγή των πρεμνοφυών δρυοδασών σε σπερμοφυή με σκοπό τη δημιουργία συστάδων 
μεγαλύτερης ηλικίας.

14. Να μην εκτελούνται  υλοτομικές εργασίες σε ακτίνα 50 μέτρων από φωλιές αρπακτικών ή άλλων 
απειλουμένων ειδών, που θα επισημανθούν μετά από επιστημονική έρευνα και σύμφνα με την 
βιολογία του κάθε είδους.

15. Κάθε άλλη δράση που είναι συναφής με τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται από τα 
εγκεκριμένα προεδρικά διατάγματα ή ΚΥΑ ή τις εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες ή 
την ΚΥΑ 37338/1807/2010 (όπως ισχύει)ή τα κοινοτικά σχέδια δράσης για τα είδη της άγριας 
ορνιθοπανίδας του παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή τα Σχέδια Δράσης 69 Σημαντικών 
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Περιοχών για τα πουλιά, ή άλλων συναφών μελετών

 

8.2.12.3.1.6. Eligibility conditions

-ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που υπάγονται στο Natura 2000 οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με την 
οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για τα πτηνά.

-άλλες οριοθετημένες εκτάσεις προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τα 
δάση που συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Εφόσον το μέτρο 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, οι περιοχές αυτές δεν πρέπει, 
για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, να υπερβαίνουν το 5% των χαρακτηρισμένων περιοχών 
Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του.

 

Το έργο βασίζεται σε διαθέσιμο διαχειριστικό σχέδιο ή άλλο ισοδύναμο μέσο

 

Το έργο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία

-Δεν συγχρηματοδοτείται για το ίδιο φυσικό αντικείμενο από άλλο χρηματοδοτικό μέσο

- Το φυσικό αντικείμενο του έργου εμπίπτει στο θεματικό αντικείμενο του συγκεκριμένου υπομέτρου

- Η περίοδος υλοποίησης του έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος

- Πληρότητα, σαφήνεια και λειτουργικότητα υποβαλλόμενης πρότασης

8.2.12.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνεται στις Περιοχές  Natura 2000 με εγκεκριμένες ΕΠΜ και 
κήρυξη σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τον ν. 1650/86

• Οι δράσεις συμβάλλουν στην βελτίωση και προστασία του βιοτόπου που ενδιαιτεί κάποιο 
συγκεκριμένο είδος των ειδών του παραρτήματος I της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ

• Οι δράσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της προστατευτικής αξίας των περιοχών Natura, με τον 
αριθμό εκταρίων της στηριζόμενης δασικής έκτασης σε περιοχή Natura 2000

• Το δάσος εντός του εντός του οποίου βρίσκεται η έκταση για την οποία υποβάλλεται πρόταση 
έχει δασική διαχειριστική μελέτη σε ισχύ

• H έκταση για την οποία υποβάλλεται πρόταση ξεπερνά το 5% της συνολικής έκτασης του δάσους 
ή της δασικής έκτασης ετησίως

• Η έκταση για την οποία υποβάλλεται η πρόταση αποτελεί τύπο φυσικού οικοτόπου του 
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Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 33318/1998 όπως ισχύει (οικότοποι προτεραιότητας κοινοτικής 
σημασίας)

• Η έκταση για την οποία υποβάλλεται η πρόταση περιλαμβάνει είδη του Παραρτήματος ΙΙ της 
ΚΥΑ 33318/1998 όπως ισχύει (είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος)

• Η έκταση για την οποία υποβάλλεται η πρόταση περιλαμβάνει είδη χαρακτηρισμού της ΚΥΑ 
37338/1807/2010 όπως ισχύει (ορνιθοπανίδα)

 

8.2.12.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Η ενίσχυση περιορίζεται στα μέγιστα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΑΑ: 500 
ευρώ ανά εκτάριο ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο, κατά την αρχική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη 
και 200 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως κατ’ ανώτατο όριο μετέπειτα. Τα ποσά αυτά μπορούν να 
προσαυξάνονται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις λόγω ειδικών συνθηκών που πρέπει να 
περιγράφονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ή με άλλο τρόπο (αν το μέτρο καλύπτεται 
αποκλειστικά από κρατική χρηματοδότηση). 

8.2.12.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.12.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Βλέπε στο μέτρο

8.2.12.3.1.9.2. Mitigating actions

Βλέπε στο μέτρο

8.2.12.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Βλέπε στο μέτρο

8.2.12.3.1.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this should include the 
good agricultural and environmental condition provided for in Article 94 and Annex II of regulation (EU) 
No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities established under points (c) (ii) and (c) (iii) 
of Article 4(1) of Regulation (EU) No 1307/2013; for WFD payments this should include mandatory 
standards established under Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 (cross-compliance) and 
the relevant criteria and minimum activities as established under points (c) (ii) and (c) (iii) of Article 4(1) of 
Regulation (EU) No 1307/2013
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Δεν απαιτείται ο ορισμός γραμμής βάσης για  τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, αφού δεν εφαρμόζονται 
σε αυτές οι υποχρεώσεις που απορρέουν για την πολλαπλή συμμόρφωση για τις απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, που προβλέπονται στο άρθρο 94 και 
στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και τα σχετικά κριτήρια και τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που καθορίζονται σύμφωνα με τα σημεία (γ)(ii) και (γ)(iii) του άρθρου 4 παρ. 1 του 
σημείου (γ) του άρθρου 4 παρ. 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted and indication of 
compulsory practices

Τα διαχειριστικά μέτρα που θα ορίζουν τις απαιτήσεις/μειονεκτήματα για τις περιοχές αυτές δεν έχουν 
θεσμοθετηθεί ακόμη

For WFD payments: definition of major changes in type of land use and description of the links with the 
programmes of measures of the river basin management plan referred to in Article 13 of Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council ("WFD"); 

Δεν απαιτείται

For Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and Directive 
2009/147/EC of the European Parliament and of the Council[1] and the obligations for farmers resulting 
from the corresponding national and/or regional management provisions

Περιοχές δικτύου NATURA 2000.

Οι περιοχές του Εθνικού καταλόγου που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Ειδικών 
Ζωνών Διατήρησης  Natura 2000 και καταγράφονται στο άρθρο 9 παρ.6 του νόμου 3937/2011 ( 
ΦΕΚ60/Τ.Α’/31.3.2011)}.

Το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει 419 περιοχές: από τις οποίες 241 έχουν 
χαρακτηριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας – Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΤΚΣ – ΕΖΔ), 202 
αποτελούν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), ενώ 24 περιοχές αποτελούν ταυτόχρονα και ΤΚΣ και 
ΖΕΠ. Η έκταση των ΤΚΣ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που καλύπτουν 16,3% της ελληνικής χέρσου και 
5,7% των χωρικών υδάτων.

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Special Areas of Conservation).

Οι περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (L 259) και χαρακτηρίζονται με τον  νόμο 
3937/2011 ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και επισυνάπτονται ως παράρτημα στον νόμο αυτό. 
{άρθρο 19 παρ.4.1. του νόμου 3937/2011 ( ΦΕΚ60/Τ.Α’/31.3.2011)}

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas).
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Οι περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που έχουν ταξινομηθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) 
βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (L 20) και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Β΄ και Γ΄ 
του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει

Αυτές αποτελούν μέρος του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. διαδίκτυο {άρθρο 19 
παρ.4.1. του νόμου 3937/2011 ( ΦΕΚ60/Τ.Α’/31.3.2011), άρθρο 4 παρ.1 της ΚΥΑ Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Είδη χαρακτηρισμού»: είναι τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του 
άρθρου 14  της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τα 
αποδημητικά που δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα των οποίων η διέλευση από τη χώρα μας 
είναι τακτική, τα οποία σε συνδυασμό με τα κριτήρια χαρακτηρισμού των ΖΕΠ που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Α, χρησιμοποιούνται ως δείκτες τεκμηρίωσης του ορισμού μιας περιοχής ως ΖΕΠ.

The description of the methodology and the agronomic assumptions (including the description of the 
baseline requirements as stated in Article 30(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 for Directives 92/43/EEC 
and 2009/147/EC and in Article 30(4) of the same Regulation for Directive 2000/60/EC) used as reference 
point for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the disadvantages 
in the areas concerned related to the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and 
2000/60/EC; where relevant, this methodology shall take into account payment for agricultural practices 
beneficial for the climate and the environment granted under Regulation (EU) No 1307/2013, in order to 
exclude double funding

Η εκμετάλλευση μιας δασικής έκτασης που βρίσκεται σε περιοχή NATURA εάν δεν βρισκόταν σε τέτοια 
περιοχή και εάν δεν εντασσόταν σε κάποια ή κάποιες από τις δράσεις που προαναφέρθηκαν θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί από τους κατόχους της (εν δυνάμει δικαιούχους) με την πώληση των δασικών 
προϊόντων που περιλαμβάνει και είναι η ξυλεία στο μέγιστο βαθμό και η ρητίνη σε μικρότερο βαθμό.

Η πώληση αυτών των προϊόντων σε μορφή ξυλείας τεχνητής, βιομηχανικής, καυσοξύλων και 
ακατέργαστης ρητίνης, συνεπάγεται ένα έσοδο το οποίο δεν μπορεί να αποκομίσει ο κάτοχος δάσους σε 
περιοχή NATURA. Ταυτόχρονα η παραγωγή των παραπάνω προϊόντων συνεπάγεται κάποιο κόστος 
(κοπή, συγκομιδή, μεταφορά, κ.λπ.).

Επομένως εκείνο που επιδιώκεται μεθοδολογικά να προσεγγιστεί είναι αυτή η διαφορά: έσοδα από την 
πώληση δασικών προϊόντων - κόστος παραγωγής δασικών προϊόντων (το κόστος παραγωγής ουσιαστικά 
αναφέρεται στην κοπή, συλλογή, διακομιδή κ.λπ.).

Τόσο οι τιμές πώλησης των δασικών προϊόντων όσο και τα κόστη παραγωγής τους διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το είδος των δένδρων.

Για των υπολογισμό των εσόδων και του κόστους χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα ο Πίνακας Διατίμησης 
Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2014 (ΦΕΚ 142, 28 Ιανουαρίου 2014, Τεύχος Β) και οι Τιμές 
ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2014 ( ΦΕΚ 94, 21 Ιανουαρίου 
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2014, τεύχος Β).

Επειδή οι τιμές αναφέρονται σε ευρώ ανά εκτάριο, οι εκτιμήσεις για το ύψος της ενίσχυσης 
υπολογίζονται σε ευρώ ανά εκτάριο.

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported 
within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of 
Directive 92/43/EEC

Οι περιοχές των εθνικών πάρκων κάτω από την εποπτεία των Φορέων Διαχείρισης που διαθέτουν νομικό 
καθεστώς προστασίας. Η επιλεξιμότητα των πρόσθετων αυτών περιοχών θα συμβάλει στη χωρική 
συνεκτικότητα του δικτύου NATURA 2000 καθώς και στην πληρέστερη εξυπηρέτηση των στόχων των 
οδηγιών 92/32/ΕΟΚ και 2009.147.ΕΚ.

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framework 
(Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)

Το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας θα έχει ολοκηρωθεί έως το Σεπτέμβριο του 2014

8.2.12.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.12.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Πιθανοί κίνδυνοι δύναται να εμφανιστούν στην επαλήθευση ορισμένων δεσμεύσεων, στην καταχώρηση 
των αιτημάτων πληρωμής.

8.2.12.4.2. Mitigating actions

Στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου: α) θα υπάρξει ειδική αναφορά όπου οι επιλέξιμες ενέργειες (που 
αποτελούν και τις δεσμεύσεις του Μέτρου) θα αποτυπωθούν με μετρήσιμα μεγέθη και θα εξειδικευθεί ο 
τρόπος ελέγχου και επαλήθευσή τους, β) θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μέσων όρων και ορίων ανοχής 
στις δεσμεύσεις των Δικαιούχων γ) Θα υπάρχει η μέριμνα για τη θέσπιση ειδικών διασταυρωτικών 
ελέγχων των δικαιολογητικών (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων) που κατατίθενται με το αίτημα πληρωμής 
και αφορούν την υλοποίηση των δεσμεύσεων, δ) Στο πλαίσιο των αιτήσεων πληρωμής, θα ορισθεί η 
κατάλληλη διαδικασία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πληρωμής που επιτρέπει την πρόληψη και τον 
εντοπισμό ενδεχόμενων παρατυπιών ή λαθών.

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής αποτελεί σημαντική επιπλέον ενέργεια ελαχιστοποίησης 
των κινδύνων και βελτίωσης της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας στην υλοποίηση του Μέτρου. Η 
εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα υποστηρίζεται από τη χρήση κατάλληλων Πληροφοριακών 
Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής αποτελεσμάτων κατά την 
υλοποίηση του. Επιπλέον, η βελτίωση των αναφορών και διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων 
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θα συμβάλλει και στην παροχή στατιστικών στοιχείων μεγαλύτερης αξιοπιστίας καθώς και στη 
βελτιστοποίηση της στατιστικής ανάλυσης για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των κυριότερων 
παραγόντων υπεύθυνων για την εμφάνιση σφάλματος με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τους και τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό του σφάλματος.

8.2.12.4.3. Overall assessment of the measure

Η υλοποίηση του Μέτρου θα γίνει βάσει εγκεκριμένων ειδικών περιβαλλοντικών μελέτες και 
νομικού καθεστώτος τα οποία καθορίζουν τις επιλέξιμες ενέργειες εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα, 
τη διαφάνεια.

8.2.12.5. Information specific to the measure

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framework 
(Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)

Το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας θα έχει ολοκηρωθεί έως το Σεπτέμβριο του 2014

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported 
within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of 
Directive 92/43/EEC

Οι περιοχές των εθνικών πάρκων κάτω από την εποπτεία των Φορέων Διαχείρισης που διαθέτουν νομικό 
καθεστώς προστασίας. Η επιλεξιμότητα των πρόσθετων αυτών περιοχών θα συμβάλει στη χωρική 
συνεκτικότητα του δικτύου NATURA 2000 καθώς και στην πληρέστερη εξυπηρέτηση των στόχων των 
οδηγιών 92/32/ΕΟΚ και 2009.147.ΕΚ.

The description of the methodology and the agronomic assumptions (including the description of the 
baseline requirements as stated in Article 30(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 for Directives 92/43/EEC 
and 2009/147/EC and in Article 30(4) of the same Regulation for Directive 2000/60/EC) used as reference 
point for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the disadvantages 
in the areas concerned related to the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and 
2000/60/EC; where relevant, this methodology shall take into account payment for agricultural practices 
beneficial for the climate and the environment granted under Regulation (EU) No 1307/2013, in order to 
exclude double funding

Ισχύουν όσα αναφέονται στο υπομέτρο

For WFD payments: definition of major changes in type of land use and description of the links with the 
programmes of measures of the river basin management plan referred to in Article 13 of Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council ("WFD"); 
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Δεν έχει οριστεί ακόμη

For Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and Directive 
2009/147/EC of the European Parliament and of the Council[1] and the obligations for farmers resulting 
from the corresponding national and/or regional management provisions

Περιοχές δικτύου NATURA 2000.

Οι περιοχές του Εθνικού καταλόγου που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Ειδικών 
Ζωνών Διατήρησης  Natura 2000 και καταγράφονται στο άρθρο 9 παρ.6 του νόμου 3937/2011 ( 
ΦΕΚ60/Τ.Α’/31.3.2011)}.

Το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει 419 περιοχές: από τις οποίες 241 έχουν 
χαρακτηριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας – Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΤΚΣ – ΕΖΔ), 202 
αποτελούν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), ενώ 24 περιοχές αποτελούν ταυτόχρονα και ΤΚΣ και 
ΖΕΠ. Η έκταση των ΤΚΣ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που καλύπτουν 16,3% της ελληνικής χέρσου και 
5,7% των χωρικών υδάτων.

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Special Areas of Conservation).

Οι περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (L 259) και χαρακτηρίζονται με τον  νόμο 
3937/2011 ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και επισυνάπτονται ως παράρτημα στον νόμο αυτό. 
{άρθρο 19 παρ.4.1. του νόμου 3937/2011 ( ΦΕΚ60/Τ.Α’/31.3.2011)}

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas).

Οι περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που έχουν ταξινομηθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) 
βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (L 20) και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Β΄ και Γ΄ 
του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει

Αυτές αποτελούν μέρος του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. διαδίκτυο {άρθρο 19 
παρ.4.1. του νόμου 3937/2011 ( ΦΕΚ60/Τ.Α’/31.3.2011), άρθρο 4 παρ.1 της ΚΥΑ Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Είδη χαρακτηρισμού»: είναι τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του 
άρθρου 14  της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τα 
αποδημητικά που δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα των οποίων η διέλευση από τη χώρα μας 
είναι τακτική, τα οποία σε συνδυασμό με τα κριτήρια χαρακτηρισμού των ΖΕΠ που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Α, χρησιμοποιούνται ως δείκτες τεκμηρίωσης του ορισμού μιας περιοχής ως ΖΕΠ.
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Identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted and indication of 
compulsory practices

Τα διαχειριστικά μέτρα που θα ορίζουν τις απαιτήσεις/μειονεκτήματα για τις περιοχές αυτές δεν έχουν 
θεσμοθετηθεί ακόμη

Identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this should include the 
good agricultural and environmental condition provided for in Article 94 and Annex II of regulation (EU) 
No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities established under points (c) (ii) and (c) (iii) 
of Article 4(1) of Regulation (EU) No 1307/2013; for WFD payments this should include mandatory 
standards established under Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 (cross-compliance) and 
the relevant criteria and minimum activities as established under points (c) (ii) and (c) (iii) of Article 4(1) of 
Regulation (EU) No 1307/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο υπομέτρο

8.2.12.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Δεν απαιτείται ο ορισμός γραμμής βάσης για  τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, αφού δεν εφαρμόζονται 
σε αυτές οι υποχρεώσεις που απορρέουν για την πολλαπλή συμμόρφωση για τις απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, που προβλέπονται στο άρθρο 94 και 
στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και τα σχετικά κριτήρια και τις ελάχιστες 
δραστηριότητες που καθορίζονται σύμφωνα με τα σημεία (γ)(ii) και (γ)(iii) του άρθρου 4 παρ. 1 του 
σημείου (γ) του άρθρου 4 παρ. 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

 

Μεθοδολογία των υπολογισμών του ποσού στήριξης, όπου απαιτείται

Ελάχιστη Πληρωμή : 60 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο

Μέγιστη Πληρωμή : 510 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο
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8.2.13. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

8.2.13.1. Legal basis

Άρθρο 31-32 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013

Κεφάλαιο I του τίτλου IV Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Άρθρα 1-3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1310/2013

Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) ΧΧΧΧ/2014

8.2.13.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ορεινών περιοχών είναι τα μεγάλα υψόμετρα και οι απότομες 
κλίσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν φυσικά μειονεκτήματα που περιορίζουν το είδος και τις 
ποικιλίες που μπορούν οι γεωργοί να καλλιεργήσουν. Παράλληλα, η γεωργική εκμετάλλευση των 
περιοχών αυτών έχει αυξημένο κόστος συρρικνώνοντας επιπλέον το γεωργικό εισόδημα. Αποτέλεσμα 
είναι η συχνή εγκατάλειψη των περιοχών αυτών με αρνητικές συνέπειες στη διατήρηση της υπαίθρου, 
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

Εκτός των ορεινών περιοχών, υπάρχουν και μειονεκτικές περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, όπως το 
άγονο των εδαφών. Οι περιοχές αυτές έχουν μειωμένες αποδόσεις τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με το 
εθνικό μέσο όρο ή αποτελούν φτωχούς βοσκότοπους και η εκμετάλλευση τους πολλές φορές κρίνεται μη 
κερδοφόρα. Αποτέλεσμα είναι η μείωση του τοπικού πληθυσμού και η εγκατάλειψη της υπαίθρου, με 
αρνητικές συνέπειες στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

Ειδικότερη περίπτωση αποτελούν οι περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα. Στις περιοχές 
αυτές παρατηρείται συσσώρευση εξωτερικών δυσμενών παραγόντων και κρίνεται απαραίτητη η 
διατήρηση ή η βελτίωση του περιβάλλοντος, η διατήρηση της υπαίθρου και η διαφύλαξη του 
τουριστικού δυναμικού της περιοχής ή η προστασία της παραλιακής ζώνης. Η συνολική έκταση των 
περιοχών αυτών αφορά αγροτικές περιοχές και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της γεωργικής έκτασης 
του κράτους μέλους.  

Τα ανωτέρω αρνητικά αποτελέσματα δυνητικά θα συμβάλουν και σε μία σειρά άλλων αρνητικών 
επιπτώσεων όπως η μείωση της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, ο ελληνικός χώρος 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη βιοποικιλότητα καθώς ανήκει στην περιοχή της Μεσογείου. Τα μισά 
σχεδόν φυτά και ζώα που απαριθμούνται στην οδηγία για τους οικότοπους βρίσκονται στην περιοχή της 
Μεσογείου. Επιπλέον, λόγω της ειδικής γεωμορφολογίας των πεδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών 
ευνοούνται οι συνδυασμοί δραστηριοτήτων στα καλλιεργητικά και κτηνοτροφικά αγροτικά συστήματα, 
που ποικίλουν από εκτατικά έως εντατικά. Το 18,9% της Χρησιμοποιούμενης Αγροτικής Γης βρίσκονται 
σε περιοχές Natura 2000 και τα αγροτικά οικοσυστήματα των ημιορεινών, ορεινών και νησιωτικών 
περιοχών εμφανίζουν πλούσια βιοποικιλότητα, και χαρακτηρίζονται από μικρούς κλήρους γης, 
αναβαθμίδες και μεγάλης έκτασης βοσκότοπους.
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Η ενίσχυση των γεωργικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές παρέχει κίνητρο για τη διατήρηση των 
εν λόγω εκμεταλλεύσεων και την αποφυγή των ανωτέρω αρνητικών επιπτώσεων. Για το λόγο αυτό η 
ενίσχυση παρέχεται στους δικαιούχους σε ετήσια βάση ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου να 
αποζημιωθούν για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που 
σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη σχετική περιοχή. Οι πρόσθετες δαπάνες 
και η απώλεια εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από τα ανωτέρω 
φυσικά μειονεκτήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του τίτλου III του 
Καν. (ΕΕ) 1307/2013.

Σκοπός του Μέτρου είναι να ενισχύσει τους γεωργούς στις ορεινές περιοχές και σε άλλες περιοχές με 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα με στόχο τη συνέχιση της χρήσης των γεωργικών γαιών, τη 
διατήρηση του φυσικού τοπίου και τη συνέχιση της χρησιμοποίησης αειφορικών γεωργικών συστημάτων 
έτσι ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της γεωργικής γης και η απώλεια της βιοποικιλότητας των 
περιοχών αυτών.

Οι ενισχύσεις δίδονται για την αντιστάθμιση του διαφυγόντος εισοδήματος και του επιπλέον κόστους 
που δημιουργείται κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας λόγω των φυσικών ή άλλων 
μειονεκτημάτων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η ορειοθέτηση για τις ορεινές περιοχές δεν αλλάζει, ενώ για τις άλλες περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα (παλαιά οριζόμενες ως μειονεκτικές) αλλάζει στη βάση οκτώ βιοφυσικών κριτηρίων, τα 
οποία αναφέρονται στο κλίμα, στην κακή παραγωγικότητα του εδάφους και στις απότομες πλαγιές.

Στο πλαίσιο του μέτρου ενισχύονται οι γεωργοί οι οποίοι διατηρούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 
ορεινές περιοχές, καθώς και σε περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα για τα έτη 2015-2020. 
Οι γεωργοί, οι οποίοι ήταν δικαιούχοι στο αντίστοιχο μέτρο κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 
και δεν είναι επιλέξιμοι για την προγραμματικοί περίοδο 2014-2020 θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 
στήριξη, για 4 επιπλέον έτη, ετησίως μειούμενη σύμφωνα και με το άρθρο 31 παρ. 4 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013 στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου. Ειδικότερα για το έτος 2014 παρέχεται ενίσχυση στους 
γεωργούς των ορεινών και των μειονεκτικών περιοχών από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 σύμφωνα και με τα άρθρα 1-3 του Καν.(ΕΕ) 1310/2013. Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 
ομαλότητα της ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος και κατά συνέπεια της παροχής κινήτρου για τη 
συνέχιση των γεωργικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές.

Το Μέτρο συνεισφέρει στην 4η προτεραιότητα και συγκεκριμένα στην περιοχή εστίασης 4Α 
«αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών 
NATURA 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων. Επιπλέον, συνεισφέρει 
έμμεσα και στην περιοχή εστίασης 4Γ «πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της 
διαχείρισης του εδάφους» καθώς δεν εγκαταλείπεται η γεωργική δραστηριότητα όποτε μειώνεται ο 
κίνδυνος της διάβρωσης του εδάφους λόγω εγκατάλειψης της.

8.2.13.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.13.3.1. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
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Sub-measure: 

• 13.1 - compensation payment in mountain areas

8.2.13.3.1.1. Description of the type of operation

Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συνέχισης της 
γεωργικής δραστηριότητας μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και του πρόσθετου 
κόστους ως απόρροια των μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών, τα οποία μειώνουν την παραγωγή και 
αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στοχεύει στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του, στη διατήρηση 
και παραγωγή αειφορικών συστημάτων και στη συγκράτηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, του 
πληθυσμού στις περιοχές αυτές.

Πεδίο εφαρμογής (περιοχές παρέμβασης) είναι τα Δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα ή οικισμοί που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα των ορεινών (3.3) περιοχών της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

Τομέα παρέμβασης αποτελούν οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (φυτικής και ζωικής 
παραγωγής) που χρησιμοποιούν τουλάχιστον 2 Ha γεωργικής γης εντός των ορίων των περιοχών 
παρέμβασης συνυπολογιζομένης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις περιοχές με φυσικά 
ή/και ειδικά μειονεκτήματα.

8.2.13.3.1.2. Type of support

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο για να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για την απώλεια 
εισοδήματος και για το πρόσθετο κόστος ως αποτέλεσμα των μειονεκτημάτων που απορρέουν από την 
ορεινότητα της περιοχής.

8.2.13.3.1.3. Links to other legislation

• Άρθρο 92 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013

• Άρθρα 48, 49 και 65 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013

• Νόμος 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010)

• ΚΥΑ 134430/2011(ΦΕΚ 392/Β/2011)

• ΚΥΑ 280947/1982/07-03-2008 (ΦΕΚ 393/Β/2008)

• ΚΥΑ 622/89705 /10-07-2014 (ΦΕΚ ΧΧΧ/Β/2014)

8.2.13.3.1.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση 
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πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Είναι ενεργοί γεωργοί, μόνιμοι κάτοικοι δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των 
περιοχών παρέμβασης. Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών 
περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.

2. Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό 
επαγγελματική δραστηριότητα.

3. Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των 
περιοχών παρέμβασης μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha.

8.2.13.3.1.5. Eligible costs

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους όρους με το άρθρο 60 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1305/2013.

8.2.13.3.1.6. Eligibility conditions

• Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα ή οικισμούς που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα των ορεινών περιοχών (3.3) της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

• Η ελάχιστη έκταση της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης (φυτικής και ζωικής 
παραγωγής) εντός των περιοχών παρέμβασης ορίζεται στα 2 Ha. 

8.2.13.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής θα διαμορφωθούν με βάσει τις παρακάτω προτεραιότητες:

• Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή 
(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά 
προτεραιότητα στη δράση.

• Σε δικαιούχους με υψηλό ποσοστό συμμετοχής του γεωργικού εισοδήματος στο συνολικό 
δηλωμένο εισόδημα.

• Σε δικαιούχους με χαμηλό εξωαγροτικό οικογενειακό εισόδημα.

• Σε δικαιούχους μεγάλων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

• Σε δικαιούχους έως 35 ετών.

• Σε δικαιούχους άλλων μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.
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8.2.13.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Η ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται σε 100%.

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013). Η μελέτη 
έχει ανατεθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 10 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
ΧΧΧΧ/2014 και θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα II του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

8.2.13.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.13.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 
payments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 
applied for the designation of the areas. 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 
of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-
tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.13.3.2. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Sub-measure: 

• 13.3 - compensation payment to other areas affected by specific constraints

8.2.13.3.2.1. Description of the type of operation

Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συνέχισης της 
γεωργικής δραστηριότητας μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και πρόσθετου κόστους 
ως απόρροια των ειδικών μειονεκτημάτων. Στις περιοχές παρατηρείται συσσώρευση εξωτερικών 
δυσμενών παραγόντων και κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση ή η βελτίωση του περιβάλλοντος, η 
διατήρηση της υπαίθρου και η διαφύλαξη του τουριστικού δυναμικού της περιοχής ή η προστασία της 
παραλιακής ζώνης.

Πεδίο εφαρμογής (περιοχές παρέμβασης) είναι τα Δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα ή οικισμοί που θα 
περιλαμβάνονται στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα όπως αυτές θα προκύψουν μετά από μελέτη. Η 
συνολική έκταση των περιοχών αυτών αφορά αγροτικές περιοχές και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% 
της γεωργικής έκτασης του κράτους μέλους.

Τομέα παρέμβασης αποτελούν οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (φυτικής και ζωικής 
παραγωγής) που χρησιμοποιούν τουλάχιστον 2 Ha γεωργικής γης εντός των ορίων των περιοχών 
παρέμβασης συνυπολογιζομένης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις ορεινές περιοχές 
ή/και περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα.

8.2.13.3.2.2. Type of support

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο για να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για την απώλεια 
εισοδήματος και για το πρόσθετο κόστος ως αποτέλεσμα των ειδικών μειονεκτημάτων της περιοχής.

8.2.13.3.2.3. Links to other legislation

• Άρθρο 92 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013

• Άρθρα 48, 49 και 65 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013

• Νόμος 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010)

• ΚΥΑ 134430/2011(ΦΕΚ 392/Β/2011)

• ΚΥΑ 280947/1982/07-03-2008 (ΦΕΚ 393/Β/2008)

• ΚΥΑ 622/89705 /10-07-2014 (ΦΕΚ ΧΧΧ/Β/2014)

8.2.13.3.2.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση 
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πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Είναι  ενεργοί γεωργοί, μόνιμοι κάτοικοι δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των 
περιοχών παρέμβασης. Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών 
περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.

2. Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό 
επαγγελματική δραστηριότητα.

3. Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των 
περιοχών παρέμβασης μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha.

8.2.13.3.2.5. Eligible costs

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους όρους με το άρθρο 60 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1305/2013.

8.2.13.3.2.6. Eligibility conditions

• Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα ή οικισμούς που θα 
περιλαμβάνονται στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Η περιοχή παρέμβασης θα διαμορφωθεί 
 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού της περιοχής παρέμβασης και του 
ύψους ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων 
στο πλαίσιο στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 
1306/2013).

• Το ελάχιστο τμήμα των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (φυτικής και ζωικής 
παραγωγής) εντός των περιοχών παρέμβασης ορίζεται στα 2 Ha.

8.2.13.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής θα διαμορφωθούν με βάσει τις παρακάτω προτεραιότητες:

• Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή 
(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά 
προτεραιότητα στη δράση.

• Σε δικαιούχους με υψηλό ποσοστό συμμετοχής του γεωργικού εισοδήματος στο συνολικό 
δηλωμένο εισόδημα.

• Σε δικαιούχους με χαμηλό εξωαγροτικό οικογενειακό εισόδημα.

• Σε δικαιούχους μεγάλων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

• Σε δικαιούχους έως 35 ετών.

• Σε δικαιούχους άλλων μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.
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8.2.13.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Η ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται σε 100%.

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013). Η μελέτη 
έχει ανατεθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 10 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
ΧΧΧΧ/2014 και θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα II του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

8.2.13.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.13.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 
payments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 
applied for the designation of the areas. 
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 
of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-
tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.13.3.3. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα

Sub-measure: 

• 13.2 - compensation payment for other areas facing significant natural constraints

8.2.13.3.3.1. Description of the type of operation

Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συνέχισης της 
γεωργικής δραστηριότητας μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και πρόσθετου κόστους 
ως απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, τα οποία μειώνουν την παραγωγή και αυξάνουν το κόστος 
παραγωγής. Η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, 
στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του, στη διατήρηση και παραγωγή 
αειφορικών συστημάτων και στη συγκράτηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, του πληθυσμού στις 
περιοχές αυτές.

Πεδίο εφαρμογής (περιοχές παρέμβασης) είναι οι περιοχές (ζώνες) με τις ενδείξεις «πίνακας 
μειονεκτικών περιοχών (3.4)» και «πίνακας μειονεκτικών περιοχών (3.5)» της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τομέα παρέμβασης αποτελούν οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (φυτικής και ζωικής 
παραγωγής) που χρησιμοποιούν τουλάχιστον 2 Ha γεωργικής γης εντός των ορίων των περιοχών 
παρέμβασης συνυπολογιζομένης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις ορεινές περιοχές 
ή/και τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.

8.2.13.3.3.2. Type of support

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο για να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για την απώλεια 
εισοδήματος και για το πρόσθετο κόστος ως αποτέλεσμα των φυσικών μειονεκτημάτων της περιοχής.

8.2.13.3.3.3. Links to other legislation

• Άρθρο 92 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013

• Άρθρα 48, 49 και 65 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013

• Νόμος 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010)

• ΚΥΑ 134430/2011(ΦΕΚ 392/Β/2011)

• ΚΥΑ 280947/1982/07-03-2008 (ΦΕΚ 393/Β/2008)

• ΚΥΑ 622/89705 /10-07-2014 (ΦΕΚ ΧΧΧ/Β/2014)

8.2.13.3.3.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση 
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πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Είναι  ενεργοί γεωργοί, μόνιμοι κάτοικοι δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των 
περιοχών παρέμβασης. Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών 
περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.

2. Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό 
επαγγελματική δραστηριότητα.

3. Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των 
περιοχών παρέμβασης μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha.

8.2.13.3.3.5. Eligible costs

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους όρους με το άρθρο 60 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013

8.2.13.3.3.6. Eligibility conditions

• Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα ή οικισμούς που 
περιλαμβάνονται στους πίνακες των μειονεκτικών περιοχών (3.4 και 3.5) της οδηγίας 
85/148/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Το ελάχιστο τμήμα των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (φυτικής και ζωικής 
παραγωγής) εντός των περιοχών παρέμβασης ορίζεται στα 2 Ha. 

8.2.13.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής θα διαμορφωθούν με βάσει τις παρακάτω προτεραιότητες:

• Οι επιλέξιμες εκτάσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή 
(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά 
προτεραιότητα στη δράση.

• Σε δικαιούχους με υψηλό ποσοστό συμμετοχής του γεωργικού εισοδήματος στο συνολικό 
δηλωμένο εισόδημα.

• Σε δικαιούχους με χαμηλό εξωαγροτικό οικογενειακό εισόδημα.

• Σε δικαιούχους μεγάλων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

• Σε δικαιούχους έως 35 ετών.

• Σε δικαιούχους άλλων μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.
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8.2.13.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Η ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται σε 100%.

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης που εκπονείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο 
στήριξης του πρώτου πυλώνα (Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013). Η μελέτη 
έχει ανατεθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 10 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
ΧΧΧΧ/2014 και θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα II του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

8.2.13.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.13.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.3.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 
payments

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 
applied for the designation of the areas. 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 
of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-
tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.13.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.13.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την εφαρμογή του μέτρου αφορούν στον προσδιορισμό του μόνιμου της 
κατοικίας.

8.2.13.4.2. Mitigating actions

Στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου: α) Θα υπάρχει μέριμνα για τη θέσπιση ειδικών διασταυρωτικών 
ελέγχων των δικαιολογητικών (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων) που κατατίθενται με το αίτημα πληρωμής 
και αφορούν στην υλοποίηση των δεσμεύσεων β) Στο πλαίσιο των αιτήσεων πληρωμής, θα ορισθεί η 
κατάλληλη διαδικασία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πληρωμής που επιτρέπει την πρόληψη και τον 
εντοπισμό ενδεχόμενων παρατυπιών ή λαθών.

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής αποτελεί σημαντική επιπλέον ενέργεια ελαχιστοποίησης 
των κινδύνων και βελτίωσης της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας στην υλοποίηση του Μέτρου. Η 
εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα συνοδεύεται από αναβάθμιση και επικαιροποίηση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής 
αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων. Επιπλέον, η βελτίωση των αναφορών και 
διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων θα συμβάλλει και στην παροχή στατιστικών στοιχείων 
μεγαλύτερης αξιοπιστίας καθώς και στη βελτιστοποίηση της στατιστικής ανάλυσης για τον ακριβέστερο 
προσδιορισμό των κυριότερων παραγόντων υπεύθυνων για την εμφάνιση σφάλματος με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό τους και τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό του σφάλματος.

8.2.13.4.3. Overall assessment of the measure

Η ορθή εφαρμογή του μέτρου διασφαλίζεται μέσω της επιλογής των δικαιούχων βάσει των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία εναρμονίζονται με τις ανάγκες της χώρας όπως αυτές 
αποτυπώνονται στην SWOT ανάλυση.

Επειδή αντίστοιχο μέτρο έχει εφαρμοστεί στη χώρα και κατά την περίοδο 2007-2013 (μέτρα 211-212), 
υπάρχει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία η οποία θα αξιοποιηθεί για τους σκοπούς του μέτρου. 
Επιπροσθέτως, η εξειδίκευσητου μέτρου αναφορικά με την αναθεώρηση του υπολογισμού του ύψους 
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ενίσχυσης, καθώς και των περιοχών εφαρμογής, το καθιστά αποτελεσματικότερο.

8.2.13.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσού στήριξης για το σύνολο των υπομέτρων θα προκύψει από 
τη μελέτη υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης και της περιοχής παρέμβασης  που εκπονείται και 
πρόκειται να ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων στο πλαίσιο στήριξης του πρώτου πυλώνα 
(Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013). Η μελέτη έχει ανατεθεί για το σκοπό αυτό 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) ΧΧΧΧ/2014 και θα είναι σύμφωνα με το 
παράρτημα II του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

8.2.13.6. Information specific to the measure

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 
applied for the designation of the areas. 

Με την ολοκλήρωση της οριοθέτησης των περιοχών με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα θα γίνει και 
η αναφορά της μονάδας επιπέδου με βάση την οποία έγιναν οι υπολογισμοί για τον καθορισμό των 
περιοχών.

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 
payments

Οι γεωργοί, οι οποίοι ήταν δικαιούχοι στο αντίστοιχο μέτρο κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 
και δεν είναι επιλέξιμοι για την προγραμματικοί περίοδο 2014-2020 θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 
στήριξη, για 4 επιπλέον έτη, ετησίως μειούμενη σύμφωνα και με το άρθρο 31 παρ. 4 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013 στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου. Το ελάχιστο τμήμα των οικογενειακών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων (φυτικής και ζωικής παραγωγής) για τον υπολογισμό της σταδιακής μείωσης στην 
ανωτέρω περίπτωση ορίζεται στα 2 Ha.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 
of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-
tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

Η μεθοδολογία για τον καθορισμό των περιοχών θα στηρίζεται και θα περιλαμβάνει τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την οριοθέτηση των τριών 
κατηγοριών των περιοχών, συμπεριλαμβανομένης και της περιγραφής των αποτελεσμάτων της άσκησης 
εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα 
ειδικά μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών.
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8.2.13.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

• Οι δικαιούχοι του μέτρου έχουν την υποχρέωση της διατήρησης της εκμετάλλευσης τους 
τουλάχιστον κατά το έτος ενίσχυσης.

• Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 υπάρχει η δυνατότητα της ενίσχυσης των 
δικαιούχων του μέτρου και από τον 1ο πυλώνα. Στις περιπτώσεις όπου θα υπάρξει ενίσχυση τις 
ίδιας κατηγορίας δικαιούχων και από τους δύο πυλώνες θα ληφθούν οι απαιτούμενες ενέργειες 
και το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο ώστε να μην υπάρξει υπεραντιστάθμιση της απώλειας 
εισοδήματος ή/και του πρόσθετου κόστους δαπανών των δικαιούχων. Η ανωτέρω εξειδίκευση θα 
πραγματοποιηθεί κατά τον καθορισμό του επιπέδου ενίσχυσης από τον 1ο πυλώνα.
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8.2.14. M14 - Animal Welfare (art 33)

8.2.14.1. Legal basis

Άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο 10 και Παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΧΧΧ/2014]

Άρθρα του Κεφαλαίου I του τίτλου IV (πολλαπλή συμμόρφωση) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

8.2.14.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Το Μέτρο αναφέρεται στην ευζωία των παραγωγικών ζώων προκειμένου να βελτιωθούν παράγοντες που 
έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στη φυσιολογική συμπεριφορά (ψυχολογική κατάσταση) 
και σωματική υγεία τους. Η ευζωία των ζώων έχει καίρια σημασία όχι μόνο για λόγους ηθικής, αλλά και 
για λόγους διασφάλισης της υγείας αυτών, καθώς και της ασφάλειας και ποιότητας των παραγόμενων 
τροφίμων, όπως καταδεικνύεται από τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών. Στόχος του Μέτρου είναι η 
ευημερία και καλή μεταχείριση των παραγωγικών ζώων στο περιβάλλον εκμετάλλευσης  αυτών (επίπεδο 
εκτροφής),  με ενέργειες πέραν των επιβαλλόμενων από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με δεσμεύσεις που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες 
κατηγορίες και κριτήρια, σύμφωνα με τα πρόσφατα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).

Κατηγορία                  Δεσμεύσεις

Διατροφή         : Απουσία πείνας και δίψας

Σταβλισμός      :Ανάπαυση κατά την κατάκλιση, Απουσία θερμικής καταπόνησης,
  Ευκολία στη μετακίνηση

Υγεία               : Απουσία τραυματισμών, Απουσία ασθενειών, Απουσία πόνου που     
                 οφείλεται στο χειρισμό των ζώων

Συμπεριφορά   : Εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς, Εκδήλωση όλων των υπολοίπων 
  χαρακτηριστικών φυσιολογικής συμπεριφοράς, Καλή σχέση ανθρώπων-ζώων, Θετική 
συγκινησιακή κατάσταση

Για όλες τις παραπάνω δεσμεύσεις, έχει εκπονηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία για την  αντικειμενική 
αξιολόγηση του επιπέδου ευζωίας των ζώων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον έλεγχο εφαρμογής 
τους..

1. Η Διατροφή ρυθμίζει σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο ευζωίας των ζώων. Η θρεπτική κατάσταση των 
ζώων χρησιμοποιείται από το παρελθόν ως δείκτης του επιπέδου ευζωίας αυτών. Παρόλη τη σημασία 
της, η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των αγροτικών ζώων γίνεται με κύρια κατεύθυνση την αύξηση 
της παραγωγικότητας αυτών και  δευτερευόντως τη βελτίωση του επιπέδου ευζωίας αυτών. Οι 
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χρησιμοποιούμενες πρακτικές, έχουν ως αποτέλεσμα τη συχνή εκδήλωση διαφόρων μεταβολικών 
νοσημάτων, που κάθε άλλο παρά ευνοούν τις συνθήκες ευζωίας.

Προτείνεται, η βελτίωση της Διατροφής των ζώων με ενέργειες:

•           που λαμβάνουν υπόψη την ηλικία και τη συγκεκριμένη φάση του παραγωγικού κύκλου για το 
κάθε είδος παραγωγικού ζώου

•           για την αποφυγή προβλημάτων που έχουν σχέση με τον αριθμό των σημείων παροχής της τροφής 
και του νερού,  ώστε όλα τα εκτρεφόμενα ζώα να έχουν εύκολη πρόσβαση στα σημεία αυτά και

•           για την διασφάλιση της καθαρότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

2.  Για τον Σταβλισμό των ζώων, προτείνονται στο παρόν Μέτρο όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε τα 
ζώα, ανάλογα με τις φυσιολογικές ανάγκες κάθε είδους, την ηλικία και τη φάση του παραγωγικού 
κύκλου αυτών, να μπορούν να αναπαύονται κατά την κατάκλιση, να προστατεύονται από τυχόν θερμική 
καταπόνηση (κρύο-ζέστη) και να μετακινούνται με ευκολία βελτιώνοντας:

•           το μικροκλίμα του στάβλου: όπως η κυκλοφορία του αέρα, το επίπεδο της σκόνης, η 
θερμοκρασία, ο φωτισμός, η σχετική υγρασία και η συγκέντρωση των αερίων πρέπει να διατηρούνται σε 
επίπεδα που να εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν άνετη και καλή διαβίωσή των ζώων,

•           το μέγεθος του στάβλου:  που επηρεάζει την ελευθερία κίνησης και την κοινωνικοποίηση των 
ζώων καθώς η μειωμένη ελευθερία κίνησης και η έλλειψη επαφής μεταξύ των ζώων αποτελούν ισχυρούς 
παράγοντες καταπόνησης (στρες) και οδηγούν σε επιθετικές συμπεριφορές αυτών και

•           το εξωτερικό περιβάλλον με/ή λειμώνα: που αποτελεί βασικό δείκτη ευζωίας των ζώων,  καθώς 
επιτρέπει την σωματική άσκηση αυτών, αλλά και κοινωνικοποίησή τους σε συνθήκες φυσικού 
περιβάλλοντος με ταυτόχρονη ανάπτυξη φυσιολογικών συμπεριφορών.

3. Η Υγεία αποτελεί τον πιο σημαντικό δείκτη ευζωίας των αγροτικών ζώων. Οι συνθήκες σταβλισμού, η 
διατροφή και ο χειρισμός των ζώων πρέπει να γίνεται με τρόπο τέτοιο, που να απομακρύνεται ο κίνδυνος 
διασποράς λοιμωδών νοσημάτων ή παρασιτώσεων, αλλά επίσης να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
πρόκλησης πόνου, τραυματισμών ή άλλων ατυχημάτων.

Με το παρόν Μέτρο, προτείνονται ενέργειες για την προστασία της Υγείας των ζώων και τη μείωση του 
πόνου σε περιπτώσεις μικροχειρουργικών επεμβάσεων ακρωτηριασμού ή άλλης κτηνιατρικής πρακτικής.

Οι συνηθέστερες χειρουργικές επεμβάσεις ακρωτηριασμού, στις οποίες υποβάλλονται τα ζώα είναι ο 
ευνουχισμός, το κόψιμο της ουράς, το κόψιμο των κυνόδοντων, η σήμανση των αυτιών, το τρύπημα της 
μύτης και το κόψιμο των κεράτων. Επίσης, πολλές φορές  στα ζώα γίνονται μικρο-επεμβάσεις για την 
εισαγωγή ηλεκτρονικών συσκευών.

H xρήση αναισθητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητες οι ως 
άνω επεμβάσεις, αποτελούν ενδεδειγμένες ενέργειες για την μείωση του πόνου, την αποφυγή λοιμώξεων 
και έντονου στρες και την αντιμετώπιση του ζώου ως ευαίσθητου ον.

4.Η εκδήλωση χαρακτηριστικών Φυσιολογικής Συμπεριφοράς, αποτελεί ένα σχετικά ‘απλό’ για τους 
κτηνοτρόφους δείκτη του επιπέδου Υγείας και ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων. Η εκδήλωση 
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κοινωνικής συμπεριφοράς, το ‘παιγνίδι’ και η ‘ανίχνευση’, η σχέση ανθρώπου-ζώου και η συγκινησιακή 
κατάσταση του ζώου κ.ά. , αντανακλούν το επίπεδο αρμονίας των ζώων με το περιβάλλον διαβίωσής 
του. Οι ενέργειες που προτείνονται στο σημείο αυτό, αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και 
του χειρισμού των ζώων, έτσι ώστε αυτά -ανάλογα με το είδος- να είναι σε θέση να εκδηλώσουν όλα τα 
χαρακτηριστικά φυσιολογικής συμπεριφοράς τους και θετικής συγκινησιακής κατάστασης.

Τέλος, το μέτρο συνεισφέρει στην προτεραιότητα 3 «προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, 
περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων 
και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» της ΕΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη και ειδικότερα στην 
περιοχή εστίασης 3.

 

Το Μέτρο θα εφαρμοστεί αναπτύσσοντας σειρά ενεργειών καλής μεταχείρισης των ζώων σε τέσσερις 
τομείς της κτηνοτροφίας σύμφωνα με  τα παρακάτω:

 

Τομέας: Χοιροτροφία

Επεμβάσεις στο στάβλο:

• Αντικατάσταση βελτίωση τεχνητού δαπέδου με στόχο την αποφυγή τραυματισμών (επιβάσεις 
κατά τις οχείες), την άνετη κατάκλιση και κίνηση των χοίρων, την  ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
εμφάνισης ασθενειών και την επαρκή ρύθμιση της θερμοκρασίας σε συνθήκες θέρους ή ψύχους

• Εμπλουτισμό – αντικατάσταση υλικών στρωμνής. Τα υλικά στρώμνης συμβάλλουν στην 
ανάπαυση, την ψυχαγωγία και τη διατροφή (ιδιαίτερα στην περίπτωση κυοφορούντων χοίρων).

• Αύξηση Διαθέσιμου χώρου. Η ύπαρξη περιορισμένου διαθέσιμου χώρου αφενός επιτείνει την 
επιθετικότητα ορισμένων ζώων και αφετέρου δεν επιτρέπει στα ζώα που γίνονται αποδέκτες της 
επίθεσης να διαφύγουν. Η ανεπάρκεια χώρου συνδέεται με αυξημένη επιθετικότητα των ζώων 
κατά την ανάμειξη τους σε ομάδες και εμφάνιση υψηλών επιπέδων κορτιζόλης διαχρονικά. Η 
στέγαση των θηλυκών χοίρων σε κελιά μπορεί να προκαλέσει ταραχή, άγχος και εξασθένιση 
κινήσεων. Κατά τη διάρκεια του οίστρου, οι θηλυκοί χοίροι έχουν ανάγκη για μεγαλύτερη 
διαθεσιμότητα χώρου λόγω της αυξημένης δραστηριότητάς τους και συμπεριφορών που 
προσιδιάζουν στο ζευγάρωμα. Η αύξηση του διαθέσιμου χώρου μπορεί να γίνει με κατάλληλες 
μετατροπές στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και με τη μείωση του αριθμού των ζώων.

• Βελτίωση μικροκλίματος. Το θερμικό στρες επηρεάζει την πρόσληψη τροφής και την παραγωγή 
γάλακτος στους χοιρομητέρες και μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή σίτιση των χοορομητέρων και 
των χοιριδίων. Η θερμοουδέτερη θερμοκρασία υπολογίζεται σε 340C για τα χοιρίδια με χαμηλό 
υποδόριο λίπος, σε 25 - 300C για τα χοιρίδια 4-6 κιλών, σε 250C για τα χοιρίδια 8-14 εβδομάδων 
και 200C για τα μεγαλύτερα ζώα. Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
μικροβίων στο δάπεδο ή τον αέρα. Η χαμηλή υγρασία αντίθετα συμβάλει στην εμφάνιση 
ξηρασίας στις αναπνευστικές βλεννώδεις μεμβράνες. Προτείνεται η υγρασία στο χώρο στέγασης 
να κυμαίνεται από 50% - 80%. Ο θόρυβος αποτελεί ισχυρό παράγοντα στρες για τους χοίρους. 
Στο τμήμα του κτιρίου που σταβλίζονται οι χοίροι πρέπει να αποφεύγονται οι συχνοί θόρυβοι που 
φτάνουν τα 85 Dba (κοινοτική οδηγία 2001/93). Συνεπώς, απαιτείται η λήψη ενεργειών ρύθμισης 
του μικροκλίματος με την προμήθεια κατάλληλων μηχανημάτων κλιματισμού, αυτοματισμών και 
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μικρών κατασκευαστικών επεμβάσεων (άνοιγμα παραθύρου, ηχομονώσεις, κ.λπ.).

Επεμβάσεις στη διατροφή:

Χρήση χοντροαλεσμένης τροφής σε αντίθεση με ψιλοαλεσμένης σε κόκκους και ειδικότερα χρήση της 
βρώμης για την αποφυγή στομαχικών ελκών.

Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση ακρωτηριασμών και κατάστασης ευνουχισμού:

Οι συνηθέστερες χειρουργικές επεμβάσεις ακρωτηριασμού στις οποίες υποβάλλονται οι χοίροι είναι ο 
ευνουχισμός, το κόψιμο της ουράς, το κόψιμο των κυνόδοντων, η σήμανση των αυτιών, το τρύπημα της 
μύτης. Επίσης, πολλές φορές το δέρμα τρυπάται για την εισαγωγή ηλεκτρονικών συσκευών.

H xρήση αναισθητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητες οι ως 
άνω επεμβάσεις αποτελούν ενδεδειγμένες ενέργειες για τη μείωση του πόνου, την αποφυγή λοιμώξεων 
και έντονου στρες.

 

Τομέας: Προβατοτροφία και αιγοτροφία

Τα συστήματα εκτροφής των αιγών και προβάτων είναι κυρίως εκτατικά και επομένως οι κίνδυνοι για 
την ευζωία τους περιορίζονται κατά κύριο λόγο στη διατροφή και το περιβάλλον των νεογέννητων 
αμνοεριφίων καθώς και στις συνθήκες στέγασης των ζώων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που λόγω 
αυξημένης υγρασίας και ελλιπούς εξαερισμού καθιστούν ευάλωτα τα αιγοπρόβατα σε ασθένειες του 
αναπνευστικού.

 

Οι παραπάνω αναφερόμενοι κίνδυνοι μπορούν να περιοριστούν εφόσον γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες 
καλής μεταχείρισης των ζώων:

• Χρήση, επιπλέον, συμπληρωμάτων σιτηρεσίου με συμπυκνωμένες ζωοτροφές στα κυοφορούντα 
ζώα.

• Συχνότερο καθαρισμό και αλλαγή στρωμνής στους χώρους τοκετού και διαβίωσης των 
νεογέννητων αμνοεριφίων.

• Συχνότερο καθαρισμό και αλλαγή στρωμνής στους χώρους διαβίωσης των αιγών και προβάτων 
κατά τη διάρκεια του Χειμώνα.

• Χρήση θερμαντικών πηγών κατά τις πρώτες ώρες μετά τη γέννηση.

• Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού που να επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία αέρα πάνω 
από το ύψος των αιγοπροβάτων.

• Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης των ποτίστρων προκειμένου να μην παγώνει το νερό.

• Εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ανανέωσης του νερού στις ποτίστρες και/ή τοποθέτηση 
επιπλέον ποτίστρων προκειμένου να εξασφαλίζετε η επάρκεια και καθαρότητα του νερού.
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Τομέας: Βοοτροφία

Στη Χώρα μας η βοοτροφία κατά κύριο λόγο είναι ενσταβλισμένη και συνεπώς τα ζώα διαβιούν κατά 
κύριο λόγο σε στεγασμένες εγκαταστάσεις με προαύλιους χώρους. Συνεπώς, οι πρακτικές και ενέργειες 
για την καλή μεταχείριση των ζώων εντοπίζονται στα ακόλουθα:

• αύξηση του προαύλιου χώρου

• μετατροπές στο σχεδιασμό του βουστασίου για καλύτερη πρόσβαση των ζώων στον προαύλιο 
χώρο.

• διαμόρφωση προαύλιου χώρο προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες παραμονής των ζώων για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ειδικότερα: α) Δημιουργία περίφραξης (μόνιμη ή/και 
ηλεκτρικής), β) τοποθέτηση ποτίστρων και συστημάτων αυτόματης ανανέωσης και επάρκειας του 
νερού, γ) διαμόρφωση του εδάφους (φύτευση δέντρων, απομάκρυνση μεγάλων βράχων  κ.λ.π) 
και δ) δημιουργία στεγάστρων προστασίας από τον ήλιο

• αντικατάσταση ή βελτίωση δαπέδου του βουστασίου, με μαλακότερα δάπεδα καθώς σε τέτοια 
δάπεδα η ανέγερση των ζώων γίνεται πιο εύκολα και ελαχιστοποιούνται οι τραυματισμοί.

• βελτίωση συνθηκών φωτισμού του βουστασίου (Φυσικού και τεχνητού)

• βελτίωση συνθηκών θερμοκρασίας (με εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού στο βουστάσιο) 
για την αποφυγή θερμικών στρες.

• παράταση της συμβίωσης μόσχου – μητέρας αγελάδας τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των έξι 
μηνών του μόσχου. Η απομάκρυνση του νεαρού μόσχου από τη μητέρα προκαλεί στρες τόσο στο 
νεαρό μόσχο όσο και στη μητέρα.

• χρήση αναισθητικών και αντιφλεγμονωδών κατά την αποκεράτωση των βοοειδών, το τρύπημα 
των αυτιών και άλλων απαραίτητων χειρουργικών επεμβάσεων.

• μείωση του αριθμού των ζώων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εναπομείναντων 
ζώων

 

Τομέας: Πτηνοτροφία

Oι πρακτικές και ενέργειες για την καλή μεταχείριση των πτηνών εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος διαβίωσης και ειδικότερα στην:

• αύξηση του προαύλιου χώρου (για τα ελευθέρας βοσκής)

• βελτίωση συνθηκών φωτισμού (Φυσικού και τεχνητού)

• βελτίωση συνθηκών θερμοκρασίας (με εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού) για την αποφυγή 
θερμικών στρες.

• βελτίωση συνθηκών παροχής νερού για τη δίψα με εγκατάσταση αυτόματου συστήματος 
επάρκειας και ανανέωσης νερού.

• αραίωση των πτηνών (μείωση των ζώων) προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση χώρου και 
να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πτηνών.
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8.2.14.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.14.3.1. Καλή μεταχείριση των ζώων

Sub-measure: 

• 14.1 - payment for animal welfare 

8.2.14.3.1.1. Description of the type of operation

Είναι ίδια με την περιγραφή του μέτρου

8.2.14.3.1.2. Type of support

Η ενίσχυση θα δίνεται κατόπιν έγκρισης συγκεκριμένου ποσού για την υλοποίηση σχεδίου δεσμεύσεων 
καλής μεταχείρισης των ζώων. Μπορεί να είναι εφάπαξ ή σε δόσεις (π.χ. ετήσιες) ανάλογα με το είδος 
των ενεργειών, το ύψος της ενίσχυσης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης. Το συνολικό εγκεκριμένο 
ποσό υπολογίζεται βάση των ΜΜΖ της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, με ανώτατο όριο έγκρισης τα 
500€ ανά ΜΜΖ ανά έτος.

8.2.14.3.1.3. Links to other legislation

Οδηγία του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ της 20 Ιουλίου 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία όπως εναρμονίστηκε με το Π.Δ.374/2001 (ΦΕΚ 251/Α΄)

Οδηγίες 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής περί στοιχειωδών απαιτήσεων για 
την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων όπως εναρμονίστηκαν με το Π.Δ.216/2003 (ΦΕΚ 181/Α΄)

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 18 /12 /2008 για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων

Οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2001/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2001/93/ΕΚ 
της Επιτροπής, για την προστασία των χοίρων ,όπως εναρμονίστηκε με το Π.Δ. 215/2003 (ΦΕΚ 181/Α΄)

Οδηγία του Συμβουλίου 2007/43/ΕΚ 28/06/2007 L182/12.07.2007 σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων 
κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος όπως 
εναρμονίστηκε με την ΚΥΑ 283329/2.23.2010 (ΦΕΚ 1940/Β΄/14.2.2010)

8.2.14.3.1.4. Beneficiaries

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας που 



638

είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013.

8.2.14.3.1.5. Eligible costs

1. Κατασκευαστικές εργασίες ήπιας έντασης που αφορούν: αντικατάσταση – βελτίωση τεχνητού 
δαπέδου, αύξηση του διαθέσιμου χώρου διαβίωσης, διευκόλυνση της πρόσβασης των ζώων στον 
προαύλιο χώρο, βελτίωση των συνθηκών φωτισμού και αερισμού, ηχομόνωση του χώρου των σταυλικών 
εγκαταστάσεων (μόνον για χοίρους)

2. Εξοπλισμός κλιματισμού και αυτοματισμών που αφορά την βελτίωση του μικροκλίματος  του 
σταύλου  (κλιματιστικά μηχανήματα, θερμαντικά μέσα, υγραντήρες, ξηραντήρες, όργανα μετρήσεων 
θερμοκρασίας, υγρασίας κ.λ.π)

3. Κόστος εργασίας για τη συχνότερη αντικατάσταση των υλικών στρωμνής και καθαρισμού των 
σταύλων

4. Προμήθεια επιπλέον υλικών στρωμνής και συμπληρωματικού ή εναλλακτικού σιτηρεσίου (όχι αυτών 
που υποχρεωτικά χρησιμοποιούνται από τον κτηνοτρόφο για την διαβίωση και διατροφή των ζώων του)

5. Προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον ποτίστρων, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
θέρμανσης τω ποτίστρων και προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης ανανέωσης του νερού

6. Διαμόρφωση προαύλιου χώρου για την βελτίωση των συνθηκών παραμονής των ζώων και ειδικότερα: 
δημιουργία περίφραξης μόνιμης ή / και ηλεκτρικής, εργασίες φύτευσης και προμήθεια κατάλληλων 
δενδρυλλίων για τη φύτευση δέντρων με στόχο τη δημιουργία φυσικής σκιάς, εργασίες διαμόρφωσης 
φιλικότερου εδάφους (απομάκρυνση μεγάλων βράχων, επιχωμάτωση μεγάλων σκαμμάτων), 
εγκατάσταση τεχνητών στεγάστρων προστασίας από τον ήλιο

7. Προμήθεια αναισθητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων

8. Κόστος απώλειας εισοδήματος από:

• τη μείωση των ζώων με στόχο την καλύτερη διαβίωση των εναπομείναντων ζώων,

• παράταση του χρόνου απογαλακτισμού με στόχο την μείωση του στρες από την απομάκρυνση 
των νεαρών ζώων από τη μητέρα.

9. Κόστος συναλλαγής: έως 20% της οικονομικής ενίσχυσης (αφορά οποιαδήποτε κόστος συναλλαγής  
που επιβαρύνει το δικαιούχο για την εκπλήρωση των συνθηκών επιλεξιμότητας και ενίσχυσής του και 
της τεχνικής στήριξης των αιτημάτων ενίσχυσης και πληρωμής)

8.2.14.3.1.6. Eligibility conditions

Οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να ληφθούν: για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους και να ανανεώνονται 
ετησίως για μέχρι επτά έτη ή απευθείας για επτά έτη
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Φάρμακα και εμβόλια δεν είναι επιλέξιμα.

Το μέτρο ενισχύει μόνο το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημα σε αντιστάθμιση των ενεργειών 
καλής μεταχείρισης των ζώων.

Δαπάνες που αφορούν επενδύσεις δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο αυτού του Μέτρου.

8.2.14.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Δεν απαιτούνται κριτήρια επιλογής ( άρθρο 49 του Καν. 1305/2013).

8.2.14.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Το ανώτατο ποσό στήριξης  ανά Δικαιούχου είναι 500€ ανά ΜΜΖ ανά έτος (παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013).



640

Βοοτροφία

Χοιροτροφία
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Προβατοτροφία Αιγοτροφία
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Πτηνοτροφία

8.2.14.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.14.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.14.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.14.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.14.3.1.10. Information specific to the operation

Definition and identification of the national and the EU requirements corresponding to the mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EC) No 1306/2013



643

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Description of the methodology and of the agronomic/zoo-technical assumptions and parameters, including 
the description of the baseline requirements referred to in Article 33(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 
which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying 
additional costs and income foregone resulting from the commitment made

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η εξής:

• Συλλογή δεδομένων : βιβλιογραφία,  νομικό πλαίσιο, επισκέψεις σε αντιπροσωπευτικές εκτροφές 
και επιτόπιες παρατηρήσεις, προσωπικές συνεντεύξεις με κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους και 
ζωοτέχνες

• Οργάνωση δεδομένων ανά κλάδο σε τέσσερεις κατηγορίες ενεργειών / δεσμεύσεων

• Ανάλυση δεδομένων με εκτίμηση του κόστους και του οφέλους από κάθε ενέργεια, καθώς και 
του διαφυγόντος εισοδήματος που συνεπάγεται. Σε όλες τις εκτιμήσεις, λαμβάνεται υπόψη μία 
‘γραμμή βάσης’, που αναφέρεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία. Εκτιμάται δηλαδή το κόστος κάθε ενέργειας που προτείνεται πέραν της γραμμής 
αυτής. Στις εκτιμήσεις που γίνονται δεν έχει συμπεριληφθεί  το κόστος συναλλαγής που 
συνεπάγεται για τους κτηνοτρόφους η εφαρμογή του Άρθρου 33 του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1305/2013» για την προετοιμασία του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-
2020»

• Συνολική εκτίμηση από την εφαρμογή του συνόλου των ενεργειών ανά κλάδο και ανά ζωική 
μονάδα. Οι ενέργειες κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες και κριτήρια, σύμφωνα με 
τα πρόσφατα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).

  

Κατηγορίες                 Κριτήρια Ευζωίας

Διατροφή         : Απουσία πείνας και Απουσία δείψας

•       : Ανάπαυση κατά την κατάκλιση, Απουσία θερμικής καταπόνησης

Ευκολία στη μετακίνηση

Υγεία               : Απουσία τραυματισμών, Απουσία ασθενειών, Απουσία πόνου που
                οφείλεται στο χειρισμό των ζώων

•    : Εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς, Εκδήλωση όλων των υπολοίπων χαρακτηριστικών 
φυσιολογικής συμπεριφοράς, Καλή σχέση ανθρώπων-ζώων, Θετική συγκινησιακή κατάσταση

 

Είναι σημαντικό ότι για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ενεργειών/δεσμεύσεων, έχει εκπονηθεί η 
κατάλληλη μεθοδολογία για την  αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου ευζωίας των ζώων, που μπορεί 



644

να χρησιμοποιηθεί κατά τον έλεγχο εφαρμογής τους.

8.2.14.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.14.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Πιθανοί κίνδυνοι δύναται να εμφανιστούν στην επαλήθευση ορισμένων δεσμεύσεων, στην καταχώρηση 
των αιτημάτων πληρωμής και στο εύλογο κόστος.

8.2.14.4.2. Mitigating actions

Στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου: α) θα υπάρξει ειδική αναφορά όπου οι επιλέξιμες ενέργειες (που 
αποτελούν και τις δεσμεύσεις του Μέτρου) θα αποτυπωθούν με μετρήσιμα μεγέθη και θα εξειδικευθεί ο 
τρόπος ελέγχου και επαλήθευσή τους, β) Για τη μη τήρησή της γραμμής βάσης θα προβλεφθεί αναλογικό 
ποινολόγιο για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος, γ) θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μέσων όρων 
και ορίων ανοχής στις δεσμεύσεις των Δικαιούχων που αφορούν εκτάσεις, αριθμό δέντρων και ζώα, δ) 
Θα υπάρχει η μέριμνα για τη θέσπιση ειδικών διασταυρωτικών ελέγχων των δικαιολογητικών 
(πιστοποιητικών, βεβαιώσεων) που κατατίθενται με το αίτημα πληρωμής και αφορούν την υλοποίηση 
των δεσμεύσεων, ε) Το εύλογο κόστος θα διασφαλιστεί με απόδοση των πραγματικών δαπανών των 
δαπανών που αφορούν υπηρεσίες και προμήθειες με τη χρήση i) συγκριτικής αξιολόγησης των 
υποβαλλόμενων προσφορών και ii) ειδικών εμπειρογνωμόνων όπου απαιτείται, στ) Στο πλαίσιο των 
αιτήσεων πληρωμής, θα ορισθεί η κατάλληλη διαδικασία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πληρωμής 
που επιτρέπει την πρόληψη και τον εντοπισμό ενδεχόμενων παρατυπιών ή λαθών.

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής αποτελεί σημαντική επιπλέον ενέργεια ελαχιστοποίησης 
των κινδύνων και βελτίωσης της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας στην υλοποίηση του Μέτρου. Η 
εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα υποστηρίζεται από τη χρήση κατάλληλων Πληροφοριακών 
Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής αποτελεσμάτων κατά την 
υλοποίηση του. Επιπλέον, η βελτίωση των αναφορών και διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων 
θα συμβάλλει και στην παροχή στατιστικών στοιχείων μεγαλύτερης αξιοπιστίας καθώς και στη 
βελτιστοποίηση της στατιστικής ανάλυσης για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των κυριότερων 
παραγόντων υπεύθυνων για την εμφάνιση σφάλματος με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τους και τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό του σφάλματος.

8.2.14.4.3. Overall assessment of the measure

Το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συνεπώς χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης αλλά και στη διευρυμένη δημοσιότητα του.

Το μέτρο περιλαμβάνει δυνητικά το σύνολο των κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων της Χώρας, γεγονός που 
το καθιστά ευπρόσιτο και χωρίς διακρίσεις, σε ευρύ φάσμα γεωργών της Χώρας.
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8.2.14.5. Information specific to the measure

Definition and identification of the national and the EU requirements corresponding to the mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EC) No 1306/2013

ΚΥΑ αριθ. 26235 (1)/2010 (ΦΕΚ 509/23-04-2010)

Description of the methodology and of the agronomic/zoo-technical assumptions and parameters, including 
the description of the baseline requirements referred to in Article 33(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 
which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying 
additional costs and income foregone resulting from the commitment made

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η εξής:

• Συλλογή δεδομένων : βιβλιογραφία,  νομικό πλαίσιο, επισκέψεις σε αντιπροσωπευτικές εκτροφές 
και επιτόπιες παρατηρήσεις, προσωπικές συνεντεύξεις με κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους και 
ζωοτέχνες

• Οργάνωση δεδομένων ανά κλάδο σε τέσσερεις κατηγορίες ενεργειών / δεσμεύσεων

• Ανάλυση δεδομένων με εκτίμηση του κόστους και του οφέλους από κάθε ενέργεια, καθώς και 
του διαφυγόντος εισοδήματος που συνεπάγεται. Σε όλες τις εκτιμήσεις, λαμβάνεται υπόψη μία 
‘γραμμή βάσης’, που αναφέρεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία. Εκτιμάται δηλαδή το κόστος κάθε ενέργειας που προτείνεται πέραν της γραμμής 
αυτής. Στις εκτιμήσεις που γίνονται δεν έχει συμπεριληφθεί  το κόστος συναλλαγής που 
συνεπάγεται για τους κτηνοτρόφους η εφαρμογή του Άρθρου 33 του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1305/2013» για την προετοιμασία του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-
2020»

• Συνολική εκτίμηση από την εφαρμογή του συνόλου των ενεργειών ανά κλάδο και ανά ζωική 
μονάδα. Οι ενέργειες κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες και κριτήρια, σύμφωνα με 
τα πρόσφατα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).

   

Κατηγορίες                 Κριτήρια Ευζωίας

Διατροφή         : Απουσία πείνας και Απουσία δείψας

•       : Ανάπαυση κατά την κατάκλιση, Απουσία θερμικής καταπόνησης

Ευκολία στη μετακίνηση

Υγεία               : Απουσία τραυματισμών, Απουσία ασθενειών, Απουσία πόνου που
                οφείλεται στο χειρισμό των ζώων

•    : Εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς, Εκδήλωση όλων των υπολοίπων χαρακτηριστικών 
φυσιολογικής συμπεριφοράς, Καλή σχέση ανθρώπων-ζώων, Θετική συγκινησιακή κατάσταση
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Είναι σημαντικό ότι για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ενεργειών/δεσμεύσεων, έχει εκπονηθεί η 
κατάλληλη μεθοδολογία για την  αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου ευζωίας των ζώων, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί κατά τον έλεγχο εφαρμογής τους.

 

8.2.14.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Γραμμή βάσης:  Ως γραμμή βάσης αποτελεί η υποχρέωση των γεωργών στην εκπλήρωση των ελάχιστων 
απαιτήσεων  για την καλή διαβίωση των ζώων του Κεφαλαίου I του τίτλου VI του Κανονισμού (E.E.) 
1306/2013 για την καλή διαβίωση των ζώων (άρθρο 93 και Παράρτημα ΙΙ, ΚΑΔ 11, 12 ΚΑΙ 13).

Οι δεσμεύσεις ανά τομέα (βοοτροφία, χοιροτροτροφία, κ.λ.π.) σε σχέση με τη γραμμή βάσης 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (αναλυτικότερα παρουσιάζονται στη μελέτη υπολογισμού του 
ύψους ενίσχυσης):
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Βοοτροφία

Χοιροτροφία Πτηνοτροφία



648

Προβατοτροφία Αιγοτροφία
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8.2.15. M16 - Co-operation (art 35)

8.2.15.1. Legal basis

Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
ΕΓΤΑΑ.

Σημείο 8.2.ε.15 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι της εκτελεστικής πράξης (xxxx/2014).

Άρθρο 11 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης (xxxx/2014).

8.2.15.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Το επίπεδο τόσο των δημόσιων (0,58% του ΑΕΠ για το 2007, με ευρωπαϊκό μ.ο. 1,85%) όσο και των 
ιδιωτικών ελληνικών επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη είναι χαμηλό. Η χώρα μας σύμφωνα με 
Innovation Union Scoreboard 2013, βρίσκεται στην 19η θέση και οι επιδόσεις της στον τομέα της 
καινοτομίας είναι κατώτερες από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο της ΕΕ-27.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην αγροτική ανάπτυξη, παρατηρείται σημαντική ερευνητική προσπάθεια 
κυρίως στους τομείς των τροφίμων, της βιοτεχνολογίας και των υδάτων, αλλά και της γεωργίας, των 
δασών, της κτηνοτροφίας.  Οι πολύ μικρές ωστόσο αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο των απασχολούμενων, η έλλειψη κουλτούρας καινοτομικής επιχειρηματικότητας, η απομόνωση 
των αγροτικών περιοχών καθώς και η έλλειψη δεσμών μεταξύ της έρευνας και των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων και ΜΜΕ επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές , εμποδίζουν την ενσωμάτωση των 
καινοτόμων δράσεων στην παραγωγική διαδικασία.

Πολλές από τις αγροτικές περιοχές υποφέρουν από μειονεκτήματα του κατακερματισμού. Οι 
εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές είναι μικρότερες από 
αυτές στις αστικές περιοχές, η επικοινωνία είναι συχνά πιο δύσκολη (ιδιαίτερα μεταξύ των αγροτικών 
περιοχών), και οι οικονομίες κλίμακας είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν σε δραστηριότητες που 
στοχεύουν όχι μόνο σε οικονομικά αλλά επίσης και σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Η δημόσια 
στήριξη μπορεί να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα μειονεκτήματα βοηθώντας τους 
εμπλεκόμενους να δουλέψουν μαζί (να συνεργαστούν).

Η απομόνωση και ο κατακερματισμός των αγροτικών περιοχών και οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις και 
επιχειρήσεις αυξάνουν την ανάγκη ενίσχυσης μορφών συνεργασίας για τη δημιουργία οικονομιών σειράς 
και κλίμακας με στόχο την ανάπτυξη και ταχύτερη ενσωμάτωση καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και 
πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού, το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο για όλες τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Ωστόσο συνεισφέρει κυρίως στην 
προτεραιότητα 1 «προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία 
και τις αγροτικές περιοχές» και ιδιαίτερα στην περιοχή εστίασης 1Β «ενίσχυση των δεσμών μεταξύ 
γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοπονίας και της έρευνας και καινοτομίας, 
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συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας».

Οι ευρύτερες περιοχές συνεργασίας καθορίζονται από τις υπόλοιπες πέντε (5) προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, και η εξειδίκευση και η τομεακή και χωρική στόχευσή τους 
απορρέει από την SWOT ανάλυση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί τα σημαντικότερα σημεία των 
μελετών περιφερειακής και εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020 (13 μελέτες RIS3 των 
Περιφερειών και Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία από τη ΓΓΕΤ) για τον 
αγρο-διατροφικό τομέα.

 

 

 

8.2.15.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.15.3.1. 16.1-Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας

Sub-measure: 

• 16.1 - support for the establishment and operation of operational groups of the EIP for agricultural 
productivity and sustainability

8.2.15.3.1.1. Description of the type of operation

Οι επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ συστήνονται από ενδιαφερόμενους φορείς όπως αγρότες, ερευνητές, 
συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων 
και της δασοπονίας και συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ όπως αυτοί περιγράφονται στο 
άρθρο 55 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Ενδεικτικές περιοχές προτεραιότητας των επιχειρησιακών ομάδων, σύμφωνα με την COM (2012) 
79_29.2.2012 Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη 
«Γεωργική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα», είναι οι παρακάτω:

• Αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, της παραγωγής, και της αποτελεσματικότητας των 
πόρων.

• Καινοτομίες προς στήριξη της βιοοικονομίας.

• Βιοποικιλότητα, υπηρεσίες οικοσυστήματος και λειτουργικότητα του εδάφους.

• Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού.

• Ποιότητα τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων και υγιεινός τρόπος ζωής.
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Εκτός από το μέτρο 16 «Συνεργασία», οι επιχειρησιακές ομάδες μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από 
άλλα μέτρα του ΠΑΑ, σε συνδυασμό ή ανεξάρτητα με αυτό. Ενδεικτικά αναφέρονται τα μέτρα «Δράσεις 
μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωση», «Συμβουλευτικές υπηρεσίες», «Συστήματα ποιότητας» και τα 
επενδυτικά μέτρα.

Οι επιχειρησιακές ομάδες επίσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως το ΕΤΠΑ και κυρίως από την πολιτική της Ένωσης για την Έρευνα και Καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020».

8.2.15.3.1.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών.

Η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρο 45(4) και 63 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013, είναι δυνατή μόνο για τις επενδυτικές δαπάνες.

8.2.15.3.1.3. Links to other legislation

• Η υπ’ αριθμ. COM (2012) 79_29.2.2012 Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την Ευρωπαϊκή 
Σύμπραξη Καινοτομίας για τη «Γεωργική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα».

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

• Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη (2014/C 
198/01).

8.2.15.3.1.4. Beneficiaries

Είναι οι επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ, οι οποίες συστήνονται από ενδιαφερόμενους φορείς όπως 
αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές ομάδες, ομάδες καταναλωτών, ΜΚΟ, 
διαχειριστές δασών και άλλους φορείς που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και 
της δασοπονίας και συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ όπως αυτοί περιγράφονται στο 
άρθρο 55 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Οι επιχειρησιακές ομάδες θα πρέπει να έχουν τέτοια μορφή ώστε να είναι αναγνωρίσιμες (να έχουν 
ταυτότητα) και να μπορούν να ανακτηθούν τα χρήματα εάν είναι απαραίτητο. Οι επιχειρησιακές ομάδες 
μπορούν είτε να έχουν νομική υπόσταση – η μορφή της οποίας θα υπόκειται στην εκάστοτε εθνική 
νομοθεσία – είτε να έχουν ένα έγγραφο σύμπραξης/συνεργασίας που θα τεκμηριώνει τον καταλογισμό 
των ευθυνών μεταξύ των μελών της επιχειρησιακής ομάδας στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Ο παραπάνω καταλογισμός της ευθύνης θα είναι σχετικά εύκολος για τα έργα των οποίων 
καλύπτονται μόνο οι λειτουργικές δαπάνες. Όταν όμως το χρηματοδοτούμενο έργο αποτελείται από μια 
επένδυση, το έγγραφο συνεργασίας/σύμπραξη πρέπει να διευκρινίζει επιπλέον, ποιος θα είναι υπεύθυνος 
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ο οποίος θα δώσει την ιδιωτική συγχρηματοδότηση και ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης της επένδυσης όταν 
το έργο έχει ολοκληρωθεί και η επένδυση εξακολουθεί να έχει αξία.

8.2.15.3.1.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμοι πέντε τύποι δαπανών που θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες:

Δαπάνες Συνεργασίας:  προερχόμενες από τον συντονισμό/οργάνωση

Μελέτες / σχέδια

Εμψύχωση

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας

Άμεσες Δαπάνες:  προερχόμενες από τις ίδιες τις δραστηριότητες των έργων

Άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με λεπτομερή σχέδια κ.τ.λ.

Προωθητικές δραστηριότητες (κατηγορία των άμεσων δαπανών)

Επίσης υπάρχουν δύο επιλογές χρησιμοποίησης του μέτρου όσον αφορά την κάλυψη των δαπανών που 
προκύπτουν από τη δράση της συνεργασίας:

• Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί το μέτρο για να καλύψει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας, ενώ 
να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα ή/και άλλες πηγές χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι άμεσες 
δαπάνες.

• Η δεύτερη επιλογή είναι να καλυφθούν όλες οι δαπάνες (συνεργασίας και άμεσες) μέσω του μέτρου 
«Συνεργασία».

Μελέτες/σχέδια: όπως οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση 
επιχειρηματικού σχεδίου ή διαχειριστικού σχεδίου δασών ή ισοδύναμου μέσου, ή η χάραξη στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013.

Εμψύχωση: η εμψύχωση (animation) της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα 
συλλογικό εδαφικό έργο ή ένα έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί από επιχειρησιακή ομάδα. Η 
εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και την 
προσέλκυση νέων μελών.

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας: δεν είναι όλες οι λειτουργικές δαπάνες του έργου, αλλά οι 
λειτουργικές δαπάνες που προέρχονται από την ενέργεια της συνεργασίας. Ένα καλό παράδειγμα είναι η 
αμοιβή του συντονιστή.

Άμεσες δαπάνες: οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση 
επιχειρηματικού σχεδίου, περιβαλλοντικού σχεδίου, προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου 
μέσου, στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού 
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(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ή άλλων δράσεων με στόχο την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών. 
Αφορούν επενδυτικές δαπάνες αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές.

Δραστηριότητες προώθησης: σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και 
τοπικών αγορών.

Δαπάνες εργασίας προσωπικού: μπορούν δυνητικά να ανήκουν και στις δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη 
φύση της εργασίας.

8.2.15.3.1.6. Eligibility conditions

• Οι επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ συστήνονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς 
που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας και συμβάλουν 
στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 55 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013.

• Οι επιχειρησιακές ομάδες θα πρέπει να έχουν τέτοια μορφή ώστε να είναι αναγνωρίσιμες (να 
έχουν ταυτότητα) και να μπορούν να ανακτηθούν τα χρήματα εάν είναι απαραίτητο. Οι 
επιχειρησιακές ομάδες μπορούν είτε να έχουν νομική υπόσταση – η μορφή της οποίας θα είναι 
ανάλογη με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία – είτε να έχουν ένα έγγραφο σύμπραξης/συνεργασίας 
που θα τεκμηριώνει τον καταλογισμό των ευθυνών μεταξύ των μελών της επιχειρησιακής ομάδας 
στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ο παραπάνω καταλογισμό της ευθύνης θα 
είναι σχετικά εύκολος για τα έργα των οποίων καλύπτονται μόνο οι λειτουργικές δαπάνες. Όταν 
όμως το χρηματοδοτούμενο έργο αποτελείται από μια επένδυση, το έγγραφο 
συνεργασίας/σύμπραξη πρέπει να διευκρινίζει επιπλέον, ποιος θα είναι υπεύθυνος ο οποίος θα 
δώσει την ιδιωτική συγχρηματοδότηση και ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης της επένδυσης όταν το 
έργο έχει ολοκληρωθεί και η επένδυση εξακολουθεί να έχει αξία.

• Οι επιχειρησιακές ομάδες θεσπίζουν εσωτερικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια της 
λειτουργίας και της λήψης αποφάσεών τους και αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων.

• Όπως φανερώνει και η ονομασίας τους είναι ομάδες επιχειρησιακές, που συστήνονται για να 
δώσουν καινοτόμο λύση σε ένα συγκεκριμένο πρακτικό πρόβλημα/ευκαιρία και για το λόγο αυτό 
καταρτίζουν ένα σχέδιο (project plan) που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

                        o περιγραφή του καινοτόμου έργου που πρόκειται να αναπτυχθεί, να τεθεί υπό δοκιμή, να 
προσαρμοστεί ή να υλοποιηθεί

                       o περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων  και της συμβολής στο στόχο της ΕΣΚ 
για ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων

• Οι επιχειρησιακές ομάδες διαδίδουν τα αποτελέσματα του έργου τους, ιδίως μέσω του δικτύου 
της ΕΣΚ: http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-point/index_en.htm
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8.2.15.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής δύναται να:

• δίνουν έμφαση στη στοχευμένη σύνθεση των επιχειρησιακών ομάδων, προκειμένου να υπάρχει 
επαρκής συμμετοχή των σημαντικών φορέων με διαφορετική τεχνογνωσία για την επίτευξη των 
στόχων του έργου και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του.

• πριμοδοτούν προτεινόμενα έργα με επιστημονική και τεχνική ποιότητα και ετοιμότητα.

• λαμβάνουν υπόψη πως τα αποτελέσματα των έργων στοχεύουν σε κρίσιμα προβλήματα και/ή 
σημαντικές ευκαιρίες και αναμενόμενα οφέλη.

• εξειδικεύουν συγκεκριμένες απαιτήσεις όπως η διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων με 
courses, δίκτυα, συμβουλευτική (advising) ή μόνιμες βάσεις δεδομένων.

• πριμοδοτούν συγκεκριμένους τύπους δράσεων, όπως για παράδειγμα δράσεις έξυπνης 
εξειδίκευσης.

8.2.15.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 100% 
των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας». Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, η 
ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 50% των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας».

Στην περίπτωση που οι άμεσες δαπάνες μπορούν να καλυφθούν από άλλα μέτρα του ΠΑΑ, τα μέγιστα 
ποσοστά/ποσά των «άμεσων δαπανών» είναι ίσα με τα μέγιστα των αντίστοιχων μέτρων, όπως αυτά 
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Οι άμεσες δαπάνες επίσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις επιλέξιμες δαπάνες για τις επενδυτικές ενισχύσεις, όπως διευκρινίζεται στις 
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον γεωργικό τομέα (2014/C 204/01)

Το ποσοστό στήριξης που ισχύει για την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση θα ισχύει για 
όλους τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο έργο συνεργασίας. Εάν η επένδυση πραγματοποιείται σε 
δύο ή περισσότερες περιοχές, το μέγιστο ποσοστό στήριξης θα είναι εκείνο που ισχύει στην περιοχή στην 
οποία πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των επιλέξιμων δαπανών.

8.2.15.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.15.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.
 

8.2.15.3.1.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.15.3.2. 16.2-Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών

Sub-measure: 

• 16.2 - support for pilot projects, and for the development of new products, practices, processes 
and technologies

8.2.15.3.2.1. Description of the type of operation

Τα πιλοτικά έργα είναι σημαντικά εργαλεία για τη δοκιμή (έλεγχο) της εμπορικής εφαρμοσιμότητας 
νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών, καθώς και της προσαρμογής «παλιών» 
προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών σε νέες γεωγραφικές/περιβαλλοντικές συνθήκες, 
όπου χρειάζεται. Ένα πιλοτικό έργο μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης διαδικασίας 
«ανάπτυξης».

Τα πιλοτικά έργα δεν περιορίζονται σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα, ως εκ τούτου πιλοτικά έργα έξω 
από το τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας, που όμως ταιριάζουν στις προτεραιότητες 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης θα μπορούσαν να ενισχυθούν - αν και σε αυτή την περίπτωση θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων. Πρέπει επίσης να επισημανθεί 
ότι τα πιλοτικά έργα των επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της ΕΣΚ, πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
πιο συγκεκριμένους στόχους όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 55 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Η έννοια «ανάπτυξη» περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Έτσι για παράδειγμα η λέξη 
«πρακτικές» μπορεί να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε γεωργικές πρακτικές, π.χ. εναλλαγή καλλιεργειών, 
διαχείριση εδάφους ή συντήρηση φρακτών. Η δράση αυτή μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη 
τεχνικών/μεθόδων οι οποίες είναι ουσιαστικά προσαρμογές υφιστάμενων τεχνολογιών κ.λπ. σε νέες 
συνθήκες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ΕΣΚ.

Η ενίσχυση προορίζεται για δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την «ανάπτυξη» αντί για βασική έρευνα. 
Ωστόσο, μπορεί νε ενισχυθούν ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με συγκεκριμένα 
«πρακτικά» έργα, ιδιαίτερα αυτά που πραγματοποιούνται από τις επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ (π.χ. 
αναλύοντας την επιτυχία και την αποτυχία των έργων, προσαρμόζοντας λύσεις σε συγκεκριμένες 
κλιματικές και διαρθρωτικές συνθήκες κ.λπ.).

Το μέτρο μπορεί δυνητικά να στηρίξει την «επίδειξη» νέων τεχνολογιών, κ.λπ., όπου η δραστηριότητα 
της επίδειξης είναι το τελικό μέρος της διαδικασίας των δοκιμών/επικύρωσης της τεχνολογίας, 
διαδικασίας κ.λπ.

8.2.15.3.2.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών.

Η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρο 45(4) και 63 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013, είναι δυνατή μόνο για τις επενδυτικές δαπάνες.
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8.2.15.3.2.3. Links to other legislation

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

• Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη (2014/C 
198/01).

8.2.15.3.2.4. Beneficiaries

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του μέτρου αυτού χορηγείται σε μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν 
τουλάχιστον δύο φορείς, όπως:

α) Μορφές συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων του αγροτικού τομέα, της τροφικής αλυσίδας και 
της δασοπονίας (ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών, διεπαγγελματικών οργανώσεων κ.α.).

β) Συσπειρώσεις (clusters) και δίκτυα.

γ) Επιχειρησιακές ομάδες των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας.

8.2.15.3.2.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμοι πέντε τύποι δαπανών που θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες:

Δαπάνες Συνεργασίας:  προερχόμενες από τον συντονισμό/οργάνωση

Μελέτες / σχέδια

Εμψύχωση

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας

Άμεσες Δαπάνες:  προερχόμενες από τις ίδιες τις δραστηριότητες των έργων

Άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με λεπτομερή σχέδια κ.τ.λ.

Προωθητικές δραστηριότητες (κατηγορία των άμεσων δαπανών)

Επίσης υπάρχουν δύο επιλογές χρησιμοποίησης του μέτρου όσον αφορά την κάλυψη των δαπανών που 
προκύπτουν από τη δράση της συνεργασίας:

• Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί το μέτρο για να καλύψει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας, ενώ 
να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα ή/και άλλες πηγές χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι άμεσες 
δαπάνες.

• Η δεύτερη επιλογή είναι να καλυφθούν όλες οι δαπάνες (συνεργασίας και άμεσες) μέσω του μέτρου 
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«Συνεργασία».

 

Μελέτες/σχέδια: όπως οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση 
επιχειρηματικού σχεδίου ή διαχειριστικού σχεδίου δασών ή ισοδύναμου μέσου, ή η χάραξη στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013.

Εμψύχωση: η εμψύχωση (animation) της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα 
συλλογικό εδαφικό έργο ή ένα έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί από επιχειρησιακή ομάδα. Η 
εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και την 
προσέλκυση νέων μελών.

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας: δεν είναι όλες οι λειτουργικές δαπάνες του έργου, αλλά οι 
λειτουργικές δαπάνες που προέρχονται από την ενέργεια της συνεργασίας. Ένα καλό παράδειγμα είναι η 
αμοιβή του συντονιστή.

Άμεσες δαπάνες: οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση 
επιχειρηματικού σχεδίου, περιβαλλοντικού σχεδίου, προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου 
μέσου, στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ή άλλων δράσεων με στόχο την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών. 
Αφορούν επενδυτικές δαπάνες αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές.

Δραστηριότητες προώθησης: σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και 
τοπικών αγορών.

Δαπάνες εργασίας προσωπικού: μπορούν δυνητικά να ανήκουν και στις δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη 
φύση της εργασίας.

8.2.15.3.2.6. Eligibility conditions

• Ένα πολύ ευρύ φάσμα φορέων που συνεργάζονται, είναι εν δυνάμει επιλέξιμο για ενίσχυση – 
αρκεί η δραστηριότητά τους να συμβάλλει σε μία τουλάχιστον από τις έξι προτεραιότητες της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.

• Η ενίσχυση πιλοτικών έργων και έργων ανάπτυξης, μπορεί επίσης να πραγματοποιείται από 
μεμονωμένους φορείς. Στην περίπτωση αυτή όμως, η διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων 
μεμονωμένων δικαιούχων είναι υποχρεωτική.

• Για τις επιχειρησιακές ομάδες ισχύουν οι όροι επιλεξιμότητας που περιγράφονται αναλυτικά στη 
δράση 16.1.

• Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας (ενώσεις παραγωγών, 
συνεταιρισμών, διεπαγγελματικών οργανώσεων κτλ, clusters, δίκτυα κ.λπ.) μόνο όμως για νέα 
δραστηριότητα.



659

8.2.15.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής δύναται να:

• δίνουν έμφαση στη στοχευμένη σύνθεση των μορφών συνεργασίας, προκειμένου να υπάρχει 
επαρκής συμμετοχή των σημαντικών φορέων με διαφορετική τεχνογνωσία για την επίτευξη των 
στόχων του έργου και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του.

• πριμοδοτούν προτάσεις με επιστημονική και τεχνική ποιότητα και ετοιμότητα.

• λαμβάνουν υπόψη πως τα αποτελέσματα των έργων στοχεύουν σε κρίσιμα προβλήματα και/ή 
σημαντικές ευκαιρίες και αναμενόμενα οφέλη.

• εξειδικεύουν συγκεκριμένες απαιτήσεις όπως η διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων με 
courses, δίκτυα, συμβουλευτική (advising) ή μόνιμες βάσεις δεδομένων.

• πριμοδοτούν συγκεκριμένους τύπους δράσεων, όπως για παράδειγμα δράσεις έξυπνης 
εξειδίκευσης.

8.2.15.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 100% 
των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας». Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, η 
ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 50% των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας».

Στην περίπτωση που οι άμεσες δαπάνες μπορούν να καλυφθούν από άλλα μέτρα του ΠΑΑ, τα μέγιστα 
ποσοστά/ποσά των «άμεσων δαπανών» είναι ίσα με τα μέγιστα των αντίστοιχων μέτρων, όπως αυτά 
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Οι άμεσες δαπάνες επίσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις επιλέξιμες δαπάνες για τις επενδυτικές ενισχύσεις, όπως διευκρινίζεται στις 
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον γεωργικό τομέα (2014/C 204/01)

Το ποσοστό στήριξης που ισχύει για την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση θα ισχύει για 
όλους τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο έργο συνεργασίας. Εάν η επένδυση πραγματοποιείται σε 
δύο ή περισσότερες περιοχές, το μέγιστο ποσοστό στήριξης θα είναι εκείνο που ισχύει στην περιοχή στην 
οποία πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των επιλέξιμων δαπανών.

8.2.15.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.15.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.

8.2.15.3.2.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.15.3.3. 16.3-Συνεργασία μικρών επιχειρήσεων για κοινές μεθόδους εργασίας/εγκαταστάσεις και  
αγροτουριστικές υπηρεσίες

Sub-measure: 

• 16.3 - (other) co-operation among smalls operators in organising joint work processes and sharing 
facilities and resources, and for developing/marketing tourism

8.2.15.3.3.1. Description of the type of operation

Η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για να οργανώσουν κοινές μεθόδους εργασίας 
και για να μοιραστούν εγκαταστάσεις και πόρους, θα τους βοηθήσει να γίνουν οικονομικά βιώσιμες παρά 
το μικρό μέγεθός τους. Η συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται με τον 
αγροτουρισμό, θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν και/ή να οργανώσουν καλύτερα την εμπορία 
(marketing) των τουριστικών υπηρεσιών.

Οι κυριότερες μορφές διεπιχειρησιακών συνεργασιών είναι τα «συμπλέγματα» clusters επιχειρήσεων και 
τα επιχειρησιακά δίκτυα.

Τα «συμπλέγματα» ή «συστάδες» (clusters) μεταξύ μικρών επιχειρήσεων έχουν ως στόχο την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες, logistics, αποθήκες κ.ά.), την πρόσβαση σε πόρους (αγορές 
κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, εξειδικευμένο προσωπικό), την άμεση και έγκαιρη 
πληροφόρηση και γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη 
βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων - εταίρων. Οι 
συστάδες σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν να στοχεύουν στην ανάδειξη περιφερειακών συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, όπως τα τοπικά προϊόντα, ο αγροτουρισμός, οι τουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές. 
Στα clusters, εκτός από τις επιχειρήσεις – εταίρους (που ονομάζονται και «επιχειρήσεις κορμού»), 
συμμετέχουν υποστηρικτικές επιχειρήσεις και φορείς, όπως επαγγελματικά επιμελητήρια, τεχνολογικά 
ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοδοτικοί φορείς, 
δικτυομεσίτες κ.ά., οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα προς τους εταίρους των clusters.

Αντίστοιχα, τα «δίκτυα» μικρών επιχειρήσεων έχουν ως στόχο την υλοποίηση πολύπλοκων ενεργειών 
που αυτόνομα η κάθε μία δεν μπορεί να υλοποιήσει (π.χ. δίκτυο R&D), καθώς δεν διαθέτει την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία ή τους πόρους (κεφάλαια, χρόνος, διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό) που 
απαιτούνται. Συχνά, τα δίκτυα είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία clusters, αλλά δεν αποτελούν εκ 
προοιμίου cluster.

8.2.15.3.3.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών.

Η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρο 45(4) και 63 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013, είναι δυνατή μόνο για τις επενδυτικές δαπάνες.
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8.2.15.3.3.3. Links to other legislation

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

• Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη (2014/C 
198/01).

• Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων 
επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ).

8.2.15.3.3.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μικρές επιχειρήσεις, για 
την οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για 
την ανάπτυξη και/ή την εμπορία (marketing) τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον 
αγροτουρισμό όπως:

Συσπειρώσεις (clusters) και δίκτυα.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, μικρή επιχείρηση είναι η μικρή επιχείρηση 
όπως ορίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής (2003/361), ή φυσικό πρόσωπο.

8.2.15.3.3.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμοι τέσσερις τύποι δαπανών που θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες:

Δαπάνες Συνεργασίας: προερχόμενες από τον συντονισμό/οργάνωση

Μελέτες / σχέδια

Εμψύχωση

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας

Άμεσες Δαπάνες: προερχόμενες από τις ίδιες τις δραστηριότητες των έργων

Άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με λεπτομερή σχέδια κ.τ.λ.

 

Επίσης υπάρχουν δύο επιλογές χρησιμοποίησης του μέτρου όσον αφορά την κάλυψη των δαπανών που 
προκύπτουν από τη δράση της συνεργασίας:

• Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί το μέτρο για να καλύψει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας, ενώ 
να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα ή/και άλλες πηγές χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι άμεσες 
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δαπάνες.

• Η δεύτερη επιλογή είναι να καλυφθούν όλες οι δαπάνες (συνεργασίας και άμεσες) μέσω του μέτρου 
«Συνεργασία».

 

Μελέτες/σχέδια: όπως οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση 
επιχειρηματικού σχεδίου.

Εμψύχωση: η εμψύχωση (animation) της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα 
συλλογικό εδαφικό έργο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση 
μεταξύ μελών και την προσέλκυση νέων μελών.

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας: δεν είναι όλες οι λειτουργικές δαπάνες του έργου, αλλά οι 
λειτουργικές δαπάνες που προέρχονται από την ενέργεια της συνεργασίας. Ένα καλό παράδειγμα είναι η 
αμοιβή του συντονιστή.

Άμεσες δαπάνες: οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση 
επιχειρηματικού σχεδίου ή άλλων δράσεων με στόχο την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των 
δοκιμών. Αφορούν επενδυτικές δαπάνες αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές.

Δαπάνες εργασίας προσωπικού: μπορούν δυνητικά να ανήκουν και στις δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη 
φύση της εργασίας.

8.2.15.3.3.6. Eligibility conditions

1) Οι δικαιούχοι είναι μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μικρές 
επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής (2003/361), ή φυσικό πρόσωπο), για την 
οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 
ανάπτυξη και/ή την εμπορία (marketing) τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

2) Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων (clusters 
και δίκτυα) μόνο όμως για νέα δραστηριότητα.

8.2.15.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής δύναται να:

• δίνουν έμφαση στη στοχευμένη σύνθεση των μορφών συνεργασίας, προκειμένου να υπάρχει 
επαρκής συμμετοχή των σημαντικών φορέων με διαφορετική τεχνογνωσία για την επίτευξη των 
στόχων του έργου.

• πριμοδοτούν προτάσεις με τεχνική ποιότητα και ετοιμότητα.

• πριμοδοτούν συγκεκριμένους τύπους δράσεων, όπως για παράδειγμα δράσεις έξυπνης 
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εξειδίκευσης.

8.2.15.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 100% 
των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας». Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, η 
ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 50% των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας».

Στην περίπτωση που οι άμεσες δαπάνες μπορούν να καλυφθούν από άλλα μέτρα του ΠΑΑ, τα μέγιστα 
ποσοστά/ποσά των «άμεσων δαπανών» είναι ίσα με τα μέγιστα των αντίστοιχων μέτρων, όπως αυτά 
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Οι άμεσες δαπάνες επίσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις επιλέξιμες δαπάνες για τις επενδυτικές ενισχύσεις, όπως διευκρινίζεται στις 
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον γεωργικό τομέα (2014/C 204/01)

.Το ποσοστό στήριξης που ισχύει για την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση θα ισχύει για 
όλους τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο έργο συνεργασίας. Εάν η επένδυση πραγματοποιείται σε 
δύο ή περισσότερες περιοχές, το μέγιστο ποσοστό στήριξης θα είναι εκείνο που ισχύει στην περιοχή στην 
οποία πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των επιλέξιμων δαπανών.

8.2.15.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.3.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.
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8.2.15.3.3.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.15.3.4. 16.4-Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και 
δραστηριότητες προώθησης

Sub-measure: 

• 16.4 - support for horizontal and vertical co-operation among supply chain actors for the 
establishment and development of short supply chains and local markets, and for promotion 
activities in a local context relating to the development of short supply chains and local markets

8.2.15.3.4.1. Description of the type of operation

Η στήριξη της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς 
και των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό πλαίσιο, θα δράσει ως καταλύτης για μια οικονομικά 
ορθολογική ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, των τοπικών αγορών και των τοπικών 
αλυσίδων τροφίμων.

Η δημιουργία βραχείων αλυσίδων ή κοινωνικών δικτύων μπορεί να δώσει λύση σε αρκετές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα για :

• Τους καταναλωτές, οι οποίοι εκτιμούν την ποιότητα, τον πλούτο και την οικογενειακή παράδοση 
των τοπικών προϊόντων.

• Τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, μιας και προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε αυτόν.

• Τα προβλήματα διάθεσης των αποβλήτων, τη σπατάλη ενέργειας που προκαλείται από περιττές 
μεταφορές των εμπορευμάτων ή ακόμα και τη σπατάλη τροφίμων που χάνονται σε διάφορα 
στάδια της αλυσίδας τροφίμων.

Οι βραχείες αλυσίδες / κοινωνικά δίκτυα τοπικών προϊόντων και οι τοπικές αγορές, ειδικότερα σε 
ορεινές & νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών Natura 2000, όπου παράγονται 
παραδοσιακά, ποιοτικά, επώνυμα τοπικά προϊόντα συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα του 
αγροτικού τομέα, στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό του ρόλο, στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών 
καθώς επίσης και στην ενδυνάμωση του ενεργού ρόλου των καταναλωτών στην οργάνωση και 
λειτουργία του τοπικού αγρο-διατροφικού συστήματος. Η δημιουργία ή/και εξέλιξη τέτοιων βραχέων 
αλυσίδων θα πρέπει να πραγματοποιείται με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινωνιών, έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, οι δεξιότητες και οι γνώσεις του 
ανταποκρινόμενες στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

8.2.15.3.4.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών.

Η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρο 45(4) και 63 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013, είναι δυνατή μόνο για τις επενδυτικές δαπάνες.
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8.2.15.3.4.3. Links to other legislation

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

• Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη (2014/C 
198/01).

•  Άρθρο 56 «Αγορές παραγωγών-οικοτεχνία», του υπ. αριθμ. Ν. 4235/2014 (11/2/2014) 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ».

8.2.15.3.4.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι διάφορες μορφές οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον δύο φορέων 
της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και 
των τοπικών αγορών και για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη 
βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών, όπως:

α) Μορφές συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων του αγροτικού τομέα, της τροφικής αλυσίδας και 
της δασοπονίας (ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών, διεπαγγελματικών οργανώσεων κ.α.).

β) Συσπειρώσεις (clusters) και δίκτυα.

γ) Επιχειρησιακές ομάδες των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας.

8.2.15.3.4.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμοι πέντε τύποι δαπανών που θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες:

Δαπάνες Συνεργασίας: προερχόμενες από τον συντονισμό/οργάνωση

Μελέτες / σχέδια

Εμψύχωση

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας

Άμεσες Δαπάνες: προερχόμενες από τις ίδιες τις δραστηριότητες των έργων

Άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με λεπτομερή σχέδια κ.τ.λ.

Προωθητικές δραστηριότητες (κατηγορία των άμεσων δαπανών)
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Επίσης υπάρχουν δύο επιλογές χρησιμοποίησης του μέτρου όσον αφορά την κάλυψη των δαπανών που 
προκύπτουν από τη δράση της συνεργασίας:

• Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί το μέτρο για να καλύψει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας, ενώ 
να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα ή/και άλλες πηγές χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι άμεσες 
δαπάνες.

• Η δεύτερη επιλογή είναι να καλυφθούν όλες οι δαπάνες (συνεργασίας και άμεσες) μέσω του μέτρου 
«Συνεργασία».

 

Μελέτες/σχέδια: όπως οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση 
επιχειρηματικού σχεδίου.

Εμψύχωση: η εμψύχωση (animation) της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα 
συλλογικό εδαφικό έργο ή ένα έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί από επιχειρησιακή ομάδα. Η 
εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και την 
προσέλκυση νέων μελών.

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας: δεν είναι όλες οι λειτουργικές δαπάνες του έργου, αλλά οι 
λειτουργικές δαπάνες που προέρχονται από την ενέργεια της συνεργασίας. Ένα καλό παράδειγμα είναι η 
αμοιβή του συντονιστή.

Άμεσες δαπάνες: οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση 
επιχειρηματικού σχεδίου ή άλλων δράσεων με στόχο την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των 
δοκιμών. Αφορούν επενδυτικές δαπάνες αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές.

Δραστηριότητες προώθησης: σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και 
τοπικών αγορών.

Δαπάνες εργασίας προσωπικού: μπορούν δυνητικά να ανήκουν και στις δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη 
φύση της εργασίας.

 

8.2.15.3.4.6. Eligibility conditions

1) Οι δικαιούχοι είναι διάφορες μορφές οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον δύο 
φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων 
εφοδιασμού και των τοπικών αγορών και για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με 
την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.

2) Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας (ενώσεις παραγωγών, συνεταιρισμών, 
διεπαγγελματικών οργανώσεων κτλ, clusters, δίκτυα κ.λπ.) μόνο όμως για νέα δραστηριότητα.



669

8.2.15.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής δύναται να:

• δίνουν έμφαση στη στοχευμένη σύνθεση των μορφών συνεργασίας, προκειμένου να υπάρχει 
επαρκής συμμετοχή των σημαντικών φορέων με διαφορετική τεχνογνωσία για την επίτευξη των 
στόχων του έργου.

• πριμοδοτούν προτάσεις με τεχνική ποιότητα και ετοιμότητα.

• λαμβάνουν υπόψη πως τα αποτελέσματα των έργων στοχεύουν σε κρίσιμα προβλήματα και/ή 
σημαντικές ευκαιρίες και αναμενόμενα οφέλη.

• εξειδικεύουν συγκεκριμένες απαιτήσεις όπως η διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων με 
courses, δίκτυα, συμβουλευτική (advising) ή μόνιμες βάσεις δεδομένων.

• πριμοδοτούν συγκεκριμένους τύπους δράσεων, όπως για παράδειγμα δράσεις έξυπνης 
εξειδίκευσης.

8.2.15.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 100% 
των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας». Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, η 
ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 50% των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας».

Στην περίπτωση που οι άμεσες δαπάνες μπορούν να καλυφθούν από άλλα μέτρα του ΠΑΑ, τα μέγιστα 
ποσοστά/ποσά των «άμεσων δαπανών» είναι ίσα με τα μέγιστα των αντίστοιχων μέτρων, όπως αυτά 
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Οι άμεσες δαπάνες επίσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις επιλέξιμες δαπάνες για τις επενδυτικές ενισχύσεις, όπως διευκρινίζεται στις 
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον γεωργικό τομέα (2014/C 204/01).

Το ποσοστό στήριξης που ισχύει για την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση θα ισχύει για 
όλους τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο έργο συνεργασίας. Εάν η επένδυση πραγματοποιείται σε 
δύο ή περισσότερες περιοχές, το μέγιστο ποσοστό στήριξης θα είναι εκείνο που ισχύει στην περιοχή στην 
οποία πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των επιλέξιμων δαπανών.

8.2.15.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.15.3.4.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.

8.2.15.3.4.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.15.3.5. 16.5-Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική 
αλλαγή

Sub-measure: 

• 16.5 - support for joint action undertaken with a view to mitigating or adapting to climate change, 
and for joint approaches to environmental projects and ongoing environmental practices

8.2.15.3.5.1. Description of the type of operation

Η στήριξη κοινών προσεγγίσεων των περιβαλλοντικών έργων και πρακτικών θα βοηθήσει να παραχθούν 
μεγαλύτερα και συνεκτικότερα περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη από αυτά που μπορούν να 
παραχθούν από μεμονωμένους φορείς που δραστηριοποιούνται χωρίς να αλληλεπιδρούν με άλλους (για 
παράδειγμα, μέσω πρακτικών που εφαρμόζονται σε μεγαλύτερες συνεχόμενες εκτάσεις γης).

8.2.15.3.5.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών.

Η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρο 45(4) και 63 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013, είναι δυνατή μόνο για τις επενδυτικές δαπάνες.

8.2.15.3.5.3. Links to other legislation

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

• Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη (2014/C 
198/01).

8.2.15.3.5.4. Beneficiaries

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του μέτρου αυτού χορηγείται σε μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν 
τουλάχιστον δύο φορείς, όπως:

α) Μορφές συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων του αγροτικού τομέα, της τροφικής αλυσίδας και 
της δασοπονίας (ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών, διεπαγγελματικών οργανώσεων κ.α.).

β) Συσπειρώσεις (clusters) και δίκτυα.

γ) Επιχειρησιακές ομάδες των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας.
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8.2.15.3.5.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμοι τέσσερις τύποι δαπανών που θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες:

Δαπάνες Συνεργασίας: προερχόμενες από τον συντονισμό/οργάνωση

Μελέτες / σχέδια

Εμψύχωση

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας

Άμεσες Δαπάνες: προερχόμενες από τις ίδιες τις δραστηριότητες των έργων

Άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με λεπτομερή σχέδια κ.τ.λ.

 

Επίσης υπάρχουν δύο επιλογές χρησιμοποίησης του μέτρου όσον αφορά την κάλυψη των δαπανών που 
προκύπτουν από τη δράση της συνεργασίας:

• Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί το μέτρο για να καλύψει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας, ενώ 
να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα ή/και άλλες πηγές χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι άμεσες 
δαπάνες.

• Η δεύτερη επιλογή είναι να καλυφθούν όλες οι δαπάνες (συνεργασίας και άμεσες) μέσω του μέτρου 
«Συνεργασία».

 

Μελέτες/σχέδια: όπως οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση 
επιχειρηματικού σχεδίου, περιβαλλοντικού σχεδίου.

Εμψύχωση: η εμψύχωση (animation) της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα 
συλλογικό εδαφικό έργο ή ένα έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί από επιχειρησιακή ομάδα. Η 
εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και την 
προσέλκυση νέων μελών.

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας: δεν είναι όλες οι λειτουργικές δαπάνες του έργου, αλλά οι 
λειτουργικές δαπάνες που προέρχονται από την ενέργεια της συνεργασίας. Ένα καλό παράδειγμα είναι η 
αμοιβή του συντονιστή.

Άμεσες δαπάνες: οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση 
επιχειρηματικού σχεδίου, περιβαλλοντικού σχεδίου ή άλλων δράσεων με στόχο την καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών. Αφορούν επενδυτικές δαπάνες αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές.

Δαπάνες εργασίας προσωπικού: μπορούν δυνητικά να ανήκουν και στις δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη 
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φύση της εργασίας.

8.2.15.3.5.6. Eligibility conditions

1) Ένα πολύ ευρύ φάσμα φορέων που συνεργάζονται, είναι εν δυνάμει επιλέξιμο για ενίσχυση – αρκεί η 
δραστηριότητά τους να συμβάλλει σε μία τουλάχιστον από τις προτεραιότητες της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης και κυρίως στην τέταρτη και πέμπτη προτεραιότητα.

2) Για τις επιχειρησιακές ομάδες ισχύουν οι όροι επιλεξιμότητας που περιγράφονται αναλυτικά στη 
δράση 16.1

3) Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας (ενώσεις παραγωγών, συνεταιρισμών, 
διεπαγγελματικών οργανώσεων κτλ, clusters, δίκτυα κ.λπ.) μόνο όμως για νέα δραστηριότητα.

8.2.15.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής δύναται να:

• δίνουν έμφαση στη στοχευμένη σύνθεση των μορφών συνεργασίας, προκειμένου να υπάρχει 
επαρκής συμμετοχή των σημαντικών φορέων με διαφορετική τεχνογνωσία για την επίτευξη των 
στόχων του έργου.

• πριμοδοτούν προτάσεις με τεχνική ποιότητα και ετοιμότητα.

• λαμβάνουν υπόψη πως τα αποτελέσματα των έργων στοχεύουν σε κρίσιμα προβλήματα και/ή 
σημαντικές ευκαιρίες και αναμενόμενα οφέλη.

• εξειδικεύουν συγκεκριμένες απαιτήσεις όπως η διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων με 
courses, δίκτυα, συμβουλευτική (advising) ή μόνιμες βάσεις δεδομένων.

• πριμοδοτούν συγκεκριμένους τύπους δράσεων, όπως για παράδειγμα δράσεις έξυπνης 
εξειδίκευσης.

8.2.15.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 100% 
των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας». Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, η 
ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 50% των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας».

Στην περίπτωση που οι άμεσες δαπάνες μπορούν να καλυφθούν από άλλα μέτρα του ΠΑΑ, τα μέγιστα 
ποσοστά/ποσά των «άμεσων δαπανών» είναι ίσα με τα μέγιστα των αντίστοιχων μέτρων, όπως αυτά 
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Οι άμεσες δαπάνες επίσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις επιλέξιμες δαπάνες για τις επενδυτικές ενισχύσεις, όπως διευκρινίζεται στις 
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον γεωργικό τομέα (2014/C 204/01)

Το ποσοστό στήριξης που ισχύει για την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση θα ισχύει για 
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όλους τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο έργο συνεργασίας. Εάν η επένδυση πραγματοποιείται σε 
δύο ή περισσότερες περιοχές, το μέγιστο ποσοστό στήριξης θα είναι εκείνο που ισχύει στην περιοχή στην 
οποία πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των επιλέξιμων δαπανών.

8.2.15.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.5.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.

8.2.15.3.5.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.
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8.2.15.3.6. 16.6-Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για αειφόρο παραγωγή βιομάζας

Sub-measure: 

• 16.6 - support for cooperation among supply chain actors for sustainable provision of biomass for 
use in food and energy production and industrial processes

8.2.15.3.6.1. Description of the type of operation

Η δράση αυτή θα παρέχει στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ των φορέων της 
αλυσίδας εφοδιασμού για την αξιοποίηση βιομάζας, υπολειμμάτων και υποπροϊόντων των γεωργικών και 
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, καθώς και της μεταποίησης με σκοπό την παραγωγή ενέργειας και 
εισροών στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα.

Θα παρέχει επίσης στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για χρήση της βιομάζας των δασών και των υπολειμμάτων της υλοτομίας και της 
επεξεργασίας του ξύλου για παραγωγή ενέργειας, για χρήση από τη βιομηχανία, τις αγροτικές και τις 
αστικές περιοχές.

8.2.15.3.6.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών.

Η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρο 45(4) και 63 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013, είναι δυνατή μόνο για τις επενδυτικές δαπάνες.

8.2.15.3.6.3. Links to other legislation

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

• Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη (2014/C 
198/01).

8.2.15.3.6.4. Beneficiaries

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του μέτρου αυτού χορηγείται σε μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν 
τουλάχιστον δύο φορείς, όπως:

α) Μορφές συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων του αγροτικού τομέα, της τροφικής αλυσίδας και 
της δασοπονίας (ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών, διεπαγγελματικών οργανώσεων κ.α.).
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β) Συσπειρώσεις (clusters) και δίκτυα.

γ) Επιχειρησιακές ομάδες των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας.

8.2.15.3.6.5. Eligible costs

Είναι επιλέξιμοι τέσσερις τύποι δαπανών που θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες:

Δαπάνες Συνεργασίας: προερχόμενες από τον συντονισμό/οργάνωση

Μελέτες / σχέδια

Εμψύχωση

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας

Άμεσες Δαπάνες: προερχόμενες από τις ίδιες τις δραστηριότητες των έργων

Άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με λεπτομερή σχέδια κ.τ.λ.

 

Επίσης υπάρχουν δύο επιλογές χρησιμοποίησης του μέτρου όσον αφορά την κάλυψη των δαπανών που 
προκύπτουν από τη δράση της συνεργασίας:

• Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί το μέτρο για να καλύψει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας, ενώ 
να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα ή/και άλλες πηγές χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι άμεσες 
δαπάνες.

• Η δεύτερη επιλογή είναι να καλυφθούν όλες οι δαπάνες (συνεργασίας και άμεσες) μέσω του μέτρου 
«Συνεργασία».

 

Μελέτες/σχέδια: όπως οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση 
επιχειρηματικού σχεδίου ή περιβαλλοντικού σχεδίου.

Εμψύχωση: η εμψύχωση (animation) της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα 
συλλογικό εδαφικό έργο ή ένα έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί από επιχειρησιακή ομάδα. Η 
εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και την 
προσέλκυση νέων μελών.

Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας: δεν είναι όλες οι λειτουργικές δαπάνες του έργου, αλλά οι 
λειτουργικές δαπάνες που προέρχονται από την ενέργεια της συνεργασίας. Ένα καλό παράδειγμα είναι η 
αμοιβή του συντονιστή.

Άμεσες δαπάνες: οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση 
επιχειρηματικού σχεδίου, περιβαλλοντικού σχεδίου ή άλλων δράσεων με στόχο την καινοτομία, 
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συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών. Αφορούν επενδυτικές δαπάνες αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές.

Δαπάνες εργασίας προσωπικού: μπορούν δυνητικά να ανήκουν και στις δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη 
φύση της εργασίας.

8.2.15.3.6.6. Eligibility conditions

1) Ένα πολύ ευρύ φάσμα φορέων που συνεργάζονται, είναι εν δυνάμει επιλέξιμο για ενίσχυση – αρκεί η 
δραστηριότητά τους να συμβάλλει σε μία τουλάχιστον από τις προτεραιότητες της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης.

2) Για τις επιχειρησιακές ομάδες ισχύουν οι όροι επιλεξιμότητας που περιγράφονται αναλυτικά στη 
δράση 16.1.

3) Επίσης μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας (ενώσεις παραγωγών, 
συνεταιρισμών, διεπαγγελματικών οργανώσεων κτλ, clusters, δίκτυα κ.λπ.) μόνο όμως για νέα 
δραστηριότητα.

8.2.15.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα κριτήρια επιλογής δύναται να:

• δίνουν έμφαση στη στοχευμένη σύνθεση των μορφών συνεργασίας, προκειμένου να υπάρχει 
επαρκής συμμετοχή των σημαντικών φορέων με διαφορετική τεχνογνωσία για την επίτευξη των 
στόχων του έργου.

• πριμοδοτούν προτάσεις με τεχνική ποιότητα και ετοιμότητα.

• λαμβάνουν υπόψη πως τα αποτελέσματα των έργων στοχεύουν σε κρίσιμα προβλήματα και/ή 
σημαντικές ευκαιρίες και αναμενόμενα οφέλη.

• εξειδικεύουν συγκεκριμένες απαιτήσεις όπως η διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων με 
courses, δίκτυα, συμβουλευτική (advising) ή μόνιμες βάσεις δεδομένων.

• πριμοδοτούν συγκεκριμένους τύπους δράσεων, όπως για παράδειγμα δράσεις έξυπνης 
εξειδίκευσης.

8.2.15.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 100% 
των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας». Για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, η 
ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 50% των επιλέξιμων «δαπανών συνεργασίας».

Στην περίπτωση που οι άμεσες δαπάνες μπορούν να καλυφθούν από άλλα μέτρα του ΠΑΑ, τα μέγιστα 
ποσοστά/ποσά των «άμεσων δαπανών» είναι ίσα με τα μέγιστα των αντίστοιχων μέτρων, όπως αυτά 
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Οι άμεσες δαπάνες επίσης δεν πρέπει να 
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υπερβαίνουν τις επιλέξιμες δαπάνες για τις επενδυτικές ενισχύσεις, όπως διευκρινίζεται στις 
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον γεωργικό τομέα (2014/C 204/01)

Το ποσοστό στήριξης που ισχύει για την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση θα ισχύει για 
όλους τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο έργο συνεργασίας. Εάν η επένδυση πραγματοποιείται σε 
δύο ή περισσότερες περιοχές, το μέγιστο ποσοστό στήριξης θα είναι εκείνο που ισχύει στην περιοχή στην 
οποία πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των επιλέξιμων δαπανών.

8.2.15.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.6.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.

8.2.15.3.6.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο.

8.2.15.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1) Επιλογή δικαιούχου:
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α) Δυσκολίες στον καθορισμό κατάλληλων κριτηρίων επιλογής ανά δράση: Η επιλογή των έργων και 
των μορφών συνεργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στο στόχο κάθε επιμέρους δράσης ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και η αναποτελεσματικότητα στις ενισχυόμενες ενέργειες.

β) Μορφή συνεργασίας: Τυχόν ασάφειες όσον αφορά στη νομική μορφή των συνεργασιών και των 
επιχειρησιακών ομάδων μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον έλεγχο και την καταβολή των 
πληρωμών, αλλά και στην ανάκτηση ποσών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

2) Αιτήσεις πληρωμής- έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών: Δυσκολίες κατά το διαχωρισμό των δαπανών 
σε επιλέξιμες και μη και πιθανές παρερμηνείες κατά τον έλεγχο της τεκμηρίωσης της πραγματικής 
εκτέλεσης των αιτηθεισών δαπανών λόγω του μεγάλου αριθμού άυλων ενεργειών.

8.2.15.4.2. Mitigating actions

1.α. Η επιλογή και η τελική έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης θα προκύψει μετά από διαβούλευση με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού έχουν 
ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης, οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης των 
Περιφερειών (RIS3) και η εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (ΓΓΕΤ) με στόχο την επίτευξη της 
στοχευόμενης στήριξης.

1.β. Οι επιχειρησιακές ομάδες μπορούν είτε να έχουν νομική υπόσταση – η μορφή της οποίας θα είναι 
σύμφωνη με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία – είτε να έχουν ένα έγγραφο σύμπραξης/συνεργασίας που 
θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μελών 
της επιχειρησιακής ομάδας. Ο παραπάνω καταμερισμός της ευθύνης θα είναι σχετικά εύκολος για τα 
έργα των οποίων καλύπτονται μόνο οι λειτουργικές δαπάνες. Όταν όμως το χρηματοδοτούμενο έργο 
περιλαμβάνει και επένδυση, το έγγραφο συνεργασίας/σύμπραξης θα πρέπει να ορίζει σαφώς τον 
υπεύθυνο του έργου, τον χρηματοδότη/ες της ιδιωτικής συμμετοχής καθώς και τον κύριο της επένδυσης 
μετά την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον η επένδυση εξακολουθεί να έχει αξία. Για τις άλλες μορφές 
συνεργασίας (π.χ. δίκτυα κλπ) προγραμματίζεται να καθοριστεί το περίγραμμα των σχέσεων και των 
αρμοδιοτήτων σε έγγραφα συνεργασίας με την αποδοχή των όρων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

2.α. Καθορισμός στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο των δράσεων και στις σχετικές εγκυκλίους ελέγχων των 
ειδικότερων διαδικασιών αξιολόγησης των έργων από άποψη σκοπιμότητας και τεχνικής αρτιότητας και 
των διαδικασιών παρακολούθησης αυτών κατά τα στάδια ελέγχου των αιτημάτων ενίσχυσης και/ή 
πληρωμής. Τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης της ενισχυόμενης ενέργειας που θα συνοδεύουν το 
αίτημα ενίσχυσης/πληρωμής θα περιλαμβάνονται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ, ΥΑ, εγκύκλιοι του 
Οργανισμού Πληρωμών) στο οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δράσεων του 
Μέτρου. Η εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα συνοδεύεται από αναβάθμιση και επικαιροποίηση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής 
αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων.

2.β. Ενδεικτικά, εξετάζεται η χρήση του απλοποιημένου κόστους για τα λειτουργικά έξοδα των 
επιχειρησιακών ομάδων με στόχο την εκ των προτέρων εξασφάλιση του εύλογου κόστους.
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8.2.15.4.3. Overall assessment of the measure

Η μορφή του μέτρου απαιτεί μεγάλο αριθμό άυλων ενεργειών, οι οποίες αναμένεται να εγείρουν πολλές 
και διαφορετικές δυσκολίες κατά τον έλεγχο και την επαλήθευσή τους. Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι 
ανωτέρω δράσεις μετριασμού θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα μείωσης της πιθανότητας 
εμφάνισης λαθών. Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι το μέτρο 16 εφαρμόζεται πρώτη φορά και για το λόγο 
αυτό σκοπεύουμε να προκηρύξουμε αρχικά μία δράση. Με την εξέταση όλων των παραμέτρων που 
μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της πρώτης προκήρυξης αυτής της δράσης, προγραμματίζουμε 
να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, ώστε να μην παρουσιαστούν παρόμοια 
ζητήματα σε επόμενες προκηρύξεις των υπόλοιπων δράσεων.

Τέλος, παρά τις ανωτέρω αναφερόμενες δυσκολίες, η προστιθέμενη αξία που θα προκύψει για τον 
αγροτικό χώρο από την εφαρμογή του μέτρου ξεπερνά τις όποιες αστοχίες μπορεί να προκύψουν, αφού 
πρόκειται να θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω κάθετων και οριζόντων 
συμπράξεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης, της 
εμπορίας και της έρευνας αγροτικών προϊόντων και όχι μόνο.

8.2.15.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται.
 

8.2.15.6. Information specific to the measure

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

Εξειδίκευση των χαρακτηριστικών των πιλοτικών έργων, cluster, δίκτυα, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 
και τοπικές αγορές.

Πιλοτικά έργα: Ο όρος που χρησιμοποιείται «πιλοτικά έργα»- είναι ευρέως κατανοητός ως «πρόγραμμα 
δοκιμής». Ένα πιλοτικό έργο μπορεί, να αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης διαδικασίας «ανάπτυξης».

 

Clusters:  Ορίζονται στο άρθρο 2.1.ιζ) του Κανονισμού 1305/2013καθώς και στην περιγραφή της δράσης 
16.3.

Ομοιότητες clustes και δικτύων:

Και οι δύο ανωτέρω τύποι συνεργασιών βασίζονται στην αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων μελών και 
στην αποκόμιση κοινών ωφελειών (win-win σχήματα). Στις βασικές ομοιότητες εντάσσονται, επίσης, οι 
κοινοί στόχοι, η οργάνωση με βάση την επίτευξη αυτών των στόχων, η ομαδικότητα και η ανάγκη 
ενεργοποίησης και συμμετοχής των μελών/εταίρων των δικτύων και των συστάδων.



681

Διαφορές clusters και δικτύων:

Clusters: ο αριθμός των εταίρων είναι ελεύθερος. Οι επιχειρήσεις συνήθως γειτνιάζουν και διαθέτουν 
στην αγορά ανταγωνιστικά προϊόντα. Συμμετέχουν «επιχειρήσεις κορμού» (επιχειρήσεις-εταίροι) και 
υποστηρικτικοί φορείς – εταίροι (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα κ.λπ.). Κυρίαρχο στοιχείο μιας 
συστάδας αποτελεί η εταιρικότητα και η ισότιμη συμμετοχή των εταίρων σε αυτήν. Κανένας εταίρος δεν 
επιβάλλει την άποψή του σε μία συστάδα. Οι δράσεις που υλοποιούνται έχουν συνήθως οριζόντιο 
χαρακτήρα (μεταφορές, αποθήκευση, προβολή και προώθηση, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, εκπαίδευση 
προσωπικού, ενέργειες R&D), τις οποίες τα μέλη υλοποιούσαν σε μικρή κλίμακα (οικονομίες κλίμακας). 
Οι σχέσεις των μελών μπορεί να είναι «χαλαρές», αλλά συνήθως εξελίσσονται σε εταιρικές. Η 
επιτυχημένη διαδρομή μιας συστάδας μπορεί να καταλήξει είτε στη δημιουργία διακριτού εταιρικού 
νομικού σχήματος είτε στη δημιουργία και άλλων συστάδων.

Δίκτυα: ο αριθμός των επιχειρήσεων-μελών και ο χρονικός ορίζοντας είναι συγκεκριμένος. Οι δράσεις 
είναι εξαρχής καθορισμένες και κυρίως αφορούν πολύπλοκες ενέργειες που από μόνες τους οι 
επιχειρήσεις δεν μπορούν να υλοποιήσουν (π.χ. R&D). Οι επιχειρήσεις διαθέτουν συμπληρωματικές 
δεξιότητες.

Βασική ειδοποιός διαφορά: Στις συστάδες συμμετέχουν επιχειρήσεις αλλά και «τρίτοι» φορείς 
(πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, συμβουλευτικές εταιρείες κ.λπ.), οι οποίοι λειτουργούν 
υποστηρικτικά για την επίτευξη των κοινών σκοπών της συστάδας. Η εταιρικότητα και η ισότιμη 
συμμετοχή των εταίρων αποτελούν στρατηγικής σημασίας προϋποθέσεις για τη συγκρότηση μίας 
συστάδας. Στα δίκτυα οι επιχειρήσεις αποτελούν μέλη της ομάδας, στην οποία όμως οι σχέσεις μπορεί να 
είναι ιεραρχημένες στο πλαίσιο μιας παραγωγικής διαδικασίας ή άλλης διεργασίας.

Βραχείες αλυσίδες:

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.ιγ) «Ορισμοί» του Κανονισμού 1305/2013 ως «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού» 
νοείται μια αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων που έχουν 
αναλάβει δέσμευση για συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη και στενές γεωγραφικές και 
κοινωνικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών, επεξεργαστών και καταναλωτών.

Σύμφωνα με το αρθ. 11.1 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: Η στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη 
των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού του άρθρου 35(2)(δ) του Καν. (ΕΕ) Νο 1305/2013 καλύπτει μόνο 
εφοδιαστικές αλυσίδες που περιλαμβάνουν όχι περισσότερους από έναν ενδιάμεσο ανάμεσα στον αγρότη 
και τον καταναλωτή.

 

Τοπικές αγορές: Σε ευθυγράμμιση με το θεσμικό πλαίσιο για τις αγορές παραγωγών (farmers market) - 
άρθρο 56 «Αγορές παραγωγών-οικοτεχνία» του υπ. αριθμ. Ν. 4235/2014 (11/2/2014) - οι τοπικές αγορές 
πρέπει να είναι στα όρια μίας περιφερειακής ενότητας  (μέγιστο 150 km) ή όμορων περιφερειακών 
ενοτήτων.

8.2.15.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Διάρκεια έργων συνεργασίας: Η στήριξη περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών, εκτός αν 
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πρόκειται για συλλογική περιβαλλοντική δράση σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Διάδοση αποτελεσμάτων: Στις περιπτώσεις που απαιτείται διάδοση των αποτελεσμάτων (επιχειρησιακές 
ομάδες της ΕΣΚ καθώς και πιλοτικά έργα και έργα ανάπτυξης που πραγματοποιούνται από 
μεμονωμένους φορείς), αυτό που θα διαδοθεί θα πρέπει να είναι σημαντικό υλικό που δυνητικά θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από άλλους.

Η υποχρέωση διάδοσης των αποτελεσμάτων δεν εμποδίζει ένα αίτημα για πνευματική ιδιοκτησία 
δικαιωμάτων που προκύπτει από το ενισχυόμενο έργο. Ωστόσο η επιδιωκόμενη έμφαση του μέτρου 
Συνεργασία (και ιδιαίτερα η ΕΣΚ) αφορά στη δημιουργία γνώσης ελεύθερα διαθέσιμης σε όλους.

Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να διαδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του 
έργου. Σε κάθε περίπτωση η τελική πληρωμή δεν θα πρέπει να εξοφληθεί αν ο δικαιούχος δεν έχει 
εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις σύμφωνα με το κανονικό σύστημα ελέγχων (άρθρα 59 και 63 του 
Καν. (ΕΕ) Νο 1306/2013) – συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διάδοσης των αποτελεσμάτων (όπου 
υπάρχει απαίτηση διάδοσης αποτελεσμάτων).
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8.2.16. M17 - Risk management (art 36-39)

8.2.16.1. Legal basis

Άρθρα 36 & 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ

Άρθρο 9,12 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης

Άρθρο 6 και σημείο 8.2.ε.16 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, της εκτελεστικής πράξης 

8.2.16.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε ζημιές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα που επιτείνονται ένεκα της κλιματικής αλλαγής και μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνίες 
φυτικές η ζωικές ασθένειες, προσβολές από παράσιτα ή περιβαλλοντικά συμβάντα.

Εκτός από τις συνήθεις πηγές αβεβαιότητας, όπως οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την υγεία των ζώων 
και των φυτών, οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή αναδεικνύεται σε αυξανόμενη ανησυχία για 
τους αγρότες καθώς  η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι πιθανόν να 
αυξηθεί. Ακόμα κι αν οι  επιπτώσεις στο γεωργικό εισόδημα εξαρτώνται από την αλληλεπίδραση πολλών 
παραγόντων, όπως η παγκόσμια  αγορά  και η πολιτική, η μεγαλύτερη πιθανότητα για ανεπάρκεια  στην 
παραγωγή  μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια  της  οικονομική κατάστασης των αγροτών που επλήγησαν 
από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να είναι  σφαιρική -  πρόληψη, 
αντιμετώπιση, σχεδιασμός - αλλά και  προσαρμοσμένη  στις ατομικές ανάγκες  των αγροτών. Η 
διαφορετικότητα των κινδύνων και των γεωργικών διαρθρώσεων σε όλη την ΕΕ ευνοεί μια πιο 
αποκεντρωμένη προσέγγιση για τη χρήση αυτών των εργαλείων  που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα 
στις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων περιοχών και τομέων.  Αντί να εφαρμόζει ένα κοινό εργαλείο  
για όλους, επιτρέπεται  στα Κράτη μέλη να έχουν ευελιξία στην αντιμετώπιση των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι αγρότες τους, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση.

Κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενός συστήματος ασφάλισης με διαδικασίες ασφάλισης πέραν της κάλυψης 
που παρέχει η βασική υποχρεωτική ασφάλιση μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλή διαχείριση κινδύνων εντός του κοινοτικού 
κανονιστικού πλαισίου.

Έχοντας υπόψη τις συχνά μειωμένες οικονομικές δυνατότητες των γεωργών να ανταποκριθούν στις 
οικονομικές απαιτήσεις με την καταβολή των απαιτούμενων ασφαλίστρων στα πλαίσια ενός τέτοιου 
συστήματος, κρίνεται απαραίτητη η προτεινόμενη ενεργοποίηση του μέτρου του άρθρου 37 και 
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ειδικότερα του υπομέτρου με κωδ. 17.1.

Το μέτρο περιλαμβάνει την χρηματοδοτική συνεισφορά στα ασφάλιστρα ασφαλιστικών συμβολαίων 
έναντι των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από τα ως άνω περιγραφόμενα αίτια και συνθήκες, 
καθώς και των αντίστοιχων ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους γεωργούς.

Το προτεινόμενο μέτρο αποσκοπεί στην οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος ασφάλισης με 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο κόστος ασφάλισης για το σύνολο των γεωργών της χώρας με τελικό 
στόχο τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την αντιμετώπιση κρίσεων εξαιτίας των 
φαινομένων, και τη διασφάλιση εν τέλει της απρόσκοπτης παραγωγικής διαδικασίας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

 

Συνεισφορά Περιοχών Εστίασης και στους εγκάρσιους στόχους

Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού  η διαχείριση κινδύνου είναι ένα μέτρο που σχετίζεται 
με την 3η προτεραιότητα «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης 
της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων καθώς και της ευζωίας των ζώων και της 
διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» για την αγροτική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα το μέτρο συμβάλλει στην 
περιοχή εστίασης 3β «Στήριξη της διαχείρισης και πρόληψης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση».

8.2.16.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.16.3.1. Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών 

Sub-measure: 

• 17.1 - Crop, animal and plant insurance premium

8.2.16.3.1.1. Description of the type of operation

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν χρηματοδοτικές συνεισφορές στα ασφάλιστρα ασφαλιστικών 
συμβολαίων, καλλιεργειών, ζώων, και φυτών έναντι των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ασθένειες των ζώων ή των φυτών ή προσβολή από παράσιτα ή 
περιβαλλοντικό συμβάν ή μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά  επιτρέπεται να χορηγείται για απώλειες που προκαλούνται από δυσμενές 
κλιματικό φαινόμενο, από ασθένεια ζώων ή φυτών ή εμφάνιση παρασιτικών προσβολών η οποία 
καταστρέφει άνω του 30% είτε της μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή 
περίοδο ή του μέσου όρου της τριετίας που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα 
από αφαίρεση της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Μπορούν να χρησιμοποιούνται δείκτες για 
τον υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής του γεωργού. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού 
οφείλει να επιτρέπει τον υπολογισμό της ετήσιας απώλειας ενός επιμέρους γεωργού σε ένα δεδομένο 



685

έτος.

Ο υπολογισμός της έκτασης των ζημιών μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του κάθε είδους προϊόντων με τη χρήση:

α) βιολογικών δεικτών (ποσότητα της απώλειας βιομάζας) ή αντίστοιχων δεικτών απώλειας απόδοσης οι 
οποίοι καθορίζονται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης ή σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ή

β) μετεωρολογικών δεικτών (συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας) 
οι οποίοι καθορίζονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Η εκδήλωση δυσμενούς κλιματικού φαινομένου ή κρουσμάτων ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή 
προσβολής από παράσιτα ή περιβαλλοντικού συμβάντος πρέπει να αναγνωρίζεται επίσημα ως τέτοια από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

8.2.16.3.1.2. Type of support

H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των 
επιλέξιμων δαπανών

8.2.16.3.1.3. Links to other legislation

Ν.Δ. 131/1974 «περί οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική 
παραγωγή» (Α` 320) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1409/1983 (Α` 199) και το άρθρο 39παράγρ. 10 του 
Ν. 2065/92 (Α` 113).

Ν. 1790/1988 ΦΕΚ 134/Α/88 περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Ν. 3877/20-9-2010 ΦΕΚ 160/Α/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής 
δραστηριότητας» όπως ισχύει σήμερα.

ΚΥΑ 281245 ΦΕΚ 628/Β/9.4.2008 Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

ΚΥΑ 157205/27.7.2011 ΦΕΚ 1668/Β Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α και τις 
τροποποιήσεις αυτής

ΚΥΑ 157501/ 27.7.2011 ΦΕΚ 1669/Β/ Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛ.Γ.Α και τις 
τροποποιήσεις αυτής

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή κατά κατηγορία ενισχύσεων στην 
γεωργία

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/C 204/01) σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020
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8.2.16.3.1.4. Beneficiaries

Ενεργοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα), σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. 
1307/2013.

Δύναται η στήριξη σε ομάδες αγροτών, κοινοπραξίες ή ενώσεις αγροτών ή άλλων φορέων που 
προβλέπουν συλλογικές συμβάσεις ασφάλισης που ενεργούν ως μεσάζοντες με σκοπό τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας για τους αγρότες. Ωστόσο, η βασική προϋπόθεση που πρέπει 
να τηρείται είναι ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης (συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ καθώς και 
εθνική συμμετοχή), είναι εξ ολοκλήρου προς όφελος του τελικού δικαιούχου, δηλαδή του ενεργού 
αγρότη, ή πιστώνεται στο λογαριασμό του αγρότη σε περίπτωση που η συνεισφορά μεταφέρεται 
απευθείας στον φορέα.

Δεν προβλέπεται στήριξη για τα διαχειριστικά έξοδα του φορέα. Οι εν ενεργεία αγρότες είναι εκείνοι που 
επωφελούνται.

Σε περίπτωση συνδυασμού των διαφόρων μέσων διαχείρισης του κινδύνου, πρέπει να αποφεύγεται η 
υπεραντιστάθμιση, ιδίως όταν οι συμβάσεις καλύπτουν πολλαπλούς κινδύνους

8.2.16.3.1.5. Eligible costs

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την καταβολή ασφαλίστρων για την ασφάλιση έναντι ζημιών που 
προκαλούνται από θεομηνίες ή έκτακτα γεγονότα, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να 
εξομοιωθούν με θεομηνία, ασθένειες των ζώων και επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, την 
απομάκρυνση και καταστροφή νεκρών ζώων και ζημιών που προκαλούνται από προστατευόμενα ζώα,  
καθώς και από άλλα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ή/και έναντι ζημιών που προκαλούνται από 
περιβαλλοντικά συμβάντα.

Η ασφάλιση μπορεί να αντισταθμίζει μόνο το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών που 
αναφέρονται στα  ανωτέρω και δεν εξαρτάται ούτε προσδιορίζει τον τύπο ή την ποσότητα της 
μελλοντικής παραγωγής

8.2.16.3.1.6. Eligibility conditions

1.  Ο δικαιούχος να είναι ενεργός αγρότης στα πλαίσια του 1305/2013 με βάση τις προϋποθέσεις του 
άρθρου

2.  Η γεωργική εκμετάλλευση του δικαιούχου να έχει ασφαλιστεί στον φορέα ασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.

3.  Ο δικαιούχος να είναι ασφαλιστικά ενήμερος σύμφωνα με τα ισχύοντα στον κανονισμό Ασφάλισης.

4. Η γεωργική εκμετάλλευση να είναι καθόλα νόμιμη σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία

5. Η επέλευση περιβαλλοντικού συμβάντος πρέπει να έχει αναγνωριστεί επίσημα από την αρμόδια αρχή 
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του οικείου κράτους μέλους. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν εκ των 
προτέρων κριτήρια βάσει των οποίων θεωρείται ότι έχει προηγηθεί η εν λόγω επίσημη αναγνώριση

8.2.16.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Η οικονομική ανταποδοτικότητα της εφαρμογής του μέτρου,

το μέγεθος της έκτασης της καλλιέργειας,

η αξία του παραγόμενου προϊόντος.

ο κίνδυνος εμφάνισης μιας ασθένειας σε μια περιοχή (πχ σύνορα με άλλη χώρα).

8.2.16.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Η μικτή ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65 % του κόστους των ασφαλίστρων, με 
εξαίρεση την ενίσχυση για την απομάκρυνση και καταστροφή των νεκρών ζώων, για τις οποίες η ένταση 
της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100 % του κόστους των ασφαλίστρων, όσον αφορά τα 
ασφάλιστρα για την απομάκρυνση των νεκρών ζώων και το 75 % του κόστους των ασφαλίστρων, όσον 
αφορά τα ασφάλιστρα για την καταστροφή των εν λόγω νεκρών ζώων

Το ασφάλιστρο  εξαρτάται από το συγκεκριμένο κίνδυνο που σχετίζεται με το είδος και την αξία της 
ασφαλιζόμενης παραγωγής  και θα ποικίλει ανάλογα με τις ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις. Οι 
πληρωμές δεν παρέχουν αντιστάθμισμα ανώτερο από το συνολικό του κόστος της αποκατάστασης των 
απωλειών  και δεν απαιτεί ούτε προσδιορίζει τον τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής γεωργικής 
παραγωγής

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το ποσό του ασφαλίστρου που είναι επιλέξιμο για ενίσχυση με 
την επιβολή κατάλληλων ανώτατων ορίων ανά γεωργική εκμετάλλευση.

8.2.16.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

o Υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού του μέτρου και άλλων εθνικών ή 
ενωσιακών μέσων στήριξης ή από ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης Για παράδειγμα, εάν ο 
γεωργός καλύπτεται με συμβόλαιο για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού 
δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, το συνολικό ποσό που θα λάβει ο γεωργός 
για την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος της 
επένδυσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο συνδυασμό του μέτρου αυτού με το Μέτρο 5.

o Πιθανή υπαγωγή δικαιούχων στο Μέτρο  που δεν πληρούν την προϋπόθεση  ένταξης αναφορικά 
με το ποσοστό απωλειών (μεγαλύτερο του 30%) στην παραγωγή του δικαιούχου, λόγω μη 
ύπαρξης ακριβών στοιχείων καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης καλλιεργειών και 
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παραγωγής των δικαιούχων 

8.2.16.3.1.9.2. Mitigating actions

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση του εύλογου κόστους στο ανωτέρω Μέτρο 
είναι α) η χρήση κόστους αναφοράς, β) η σύγκριση των υποβαλλόμενων προσφορών και γ) η σύσταση 
Επιτροπών Αξιολόγησης με τη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων εάν απαιτείται.

- Ενίσχυση των επιτόπιων επισκέψεων στο πλαίσιο των διοικητικών ελέγχων, για την επαλήθευση της 
προϋπόθεσης ύπαρξης απωλειών της παραγωγής των δικαιούχων σε ποσοστό άνω του 30%. Εφόσον 
διαπιστωθεί, μετά από ελέγχους,  ότι στο πλαίσιο της Δράσης  οι απώλειες της παραγωγής ήταν 
μικρότερες από 30% θα ανακτώνται οι οικονομικές ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί στους πληγέντες 
παραγωγούς και θα αποκλείονται από το Μέτρο για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από τον 
Φορέα Εφαρμογής.

- Πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με άλλα πληροφοριακά συστήματα 
συμπληρωματικών Μέτρων και βάσεις δεδομένων ιδιωτικών συστημάτων ασφάλισης με σκοπό τον 
διασταυρωτικό έλεγχο για την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής αποτελεί σημαντική ενέργεια ελαχιστοποίησης των 
κινδύνων και βελτίωσης της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας στην υλοποίηση του Μέτρου. Η 
εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα συνοδεύεται από αναβάθμιση και επικαιροποίηση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής 
αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων. Επιπλέον, η βελτίωση των αναφορών και 
διασύνδεσης στα Πληροφοριακά Συστήματα θα συμβάλει και στην παροχή στατιστικών στοιχείων 
μεγαλύτερης αξιοπιστίας, καθώς και στη βελτιστοποίηση της στατιστικής ανάλυσης για τον ακριβέστερο 
προσδιορισμό των κυριότερων παραγόντων υπεύθυνων για την εμφάνιση σφάλματος με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό τους και τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό του σφάλματος

8.2.16.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Τα νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στην αγροτική παραγωγή, στο εισόδημα ή στη διατροφική 
αλυσίδα   αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την ελληνική γεωργία, ιδίως σε συσχέτιση με τις 
πρόσφατες ενθαρρυντικές αναμορφώσεις του θεσμικού πλαισίου

 

8.2.16.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη υπολογισμού των σχετικών ποσών.



689

8.2.16.3.1.11. Information specific to the operation

Description of mechanisms to ensure that no overcompensation takes place

Δημιουργείται ο κατάλληλος μηχανισμός που διασφαλίζει την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης.

Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών

Θα περιγραφούν οι όροι επιλεξιμότητας των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για στήριξη, στους οποίους 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που καλύπτει η ασφάλιση,

β) οι συγκεκριμένες οικονομικές ζημίες που καλύπτονται•

 και οι κανόνες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του υπολογισμού του μέρους της 
μέσης ετήσιας παραγωγής ενός γεωργού που έχει καταστραφεί

[Crop, animal, and plant insurance] Description of conditions for insurance contracts to be eligible for 
support

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμα τα αποτελέσματα της σχετικής αναλογιστικής μελέτης.

[Crop, animal, and plant insurance] Rules to be used for establishing the calculation of the proportion of the 
average annual production of a farmer which has been destroyed

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμα τα αποτελέσματα της σχετικής αναλογιστικής μελέτης.

 

[Mutual funds for adverse climatic events, animal and plant diseases, pest infestations and environmental 
incidents] Principles for funding arrangements, constitution and management of the mutual funds

Δεν θα ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση.

[Mutual funds for adverse climatic events, animal and plant diseases, pest infestations and environmental 
incidents] Where the source of the financial compensation to be paid by the mutual fund is a commercial 
loan, minimum and maximum duration of the commercial loan

Δεν θα ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση.
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[Income stabilisation tool] Principles for funding arrangements, constitution and management of the mutual 
funds (for granting of compensation payments to farmers) 

Δεν θα ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση.

 

[Income stabilisation tool] Where the source of the financial compensation to be paid by the mutual fund is 
a commercial loan, minimum and maximum duration of the commercial loan

Δεν θα ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση.

 

8.2.16.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

o Υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού του μέτρου και άλλων εθνικών ή 
ενωσιακών μέσων στήριξης ή από ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης Για παράδειγμα, εάν ο 
γεωργός καλύπτεται με συμβόλαιο για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού 
δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, το συνολικό ποσό που θα λάβει ο γεωργός 
για την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος της 
επένδυσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο συνδυασμό του μέτρου αυτού με το μέτρο 5.

o Πιθανή υπαγωγή δικαιούχων στο Μέτρο  που δεν πληρούν την προϋπόθεση  ένταξης αναφορικά 
με το ποσοστό απωλειών (μεγαλύτερο του 30%) στην παραγωγή του δικαιούχου, λόγω μη 
ύπαρξης ακριβών στοιχείων καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης καλλιεργειών και 
παραγωγής των δικαιούχων 

 

8.2.16.4.2. Mitigating actions

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση του εύλογου κόστους στο ανωτέρω Μέτρο 
είναι α) η χρήση κόστους αναφοράς, β) η σύγκριση των υποβαλλόμενων προσφορών και γ) η σύσταση 
Επιτροπών Αξιολόγησης με τη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων εάν απαιτείται.

- Ενίσχυση των επιτόπιων επισκέψεων στο πλαίσιο των διοικητικών ελέγχων, για την επαλήθευση της 
προϋπόθεσης ύπαρξης απωλειών της παραγωγής των δικαιούχων σε ποσοστό άνω του 30%. Εφόσον 
διαπιστωθεί, μετά από ελέγχους,  ότι στο πλαίσιο της Δράσης  οι απώλειες της παραγωγής ήταν 
μικρότερες από 30% θα ανακτώνται οι οικονομικές ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί στους πληγέντες 
παραγωγούς και θα αποκλείονται από το Μέτρο για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από τον 
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Φορέα Εφαρμογής.

- Πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με άλλα πληροφοριακά συστήματα 
συμπληρωματικών Μέτρων και βάσεις δεδομένων ιδιωτικών συστημάτων ασφάλισης με σκοπό τον 
διασταυρωτικό έλεγχο για την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής αποτελεί σημαντική ενέργεια ελαχιστοποίησης των 
κινδύνων και βελτίωσης της επαληθευσιμότητας και ελεγξιμότητας στην υλοποίηση του Μέτρου. Η 
εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου θα συνοδεύεται από αναβάθμιση και επικαιροποίηση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής 
αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων. Επιπλέον, η βελτίωση των αναφορών και 
διασύνδεσης στα Πληροφοριακά Συστήματα θα συμβάλει και στην παροχή στατιστικών στοιχείων 
μεγαλύτερης αξιοπιστίας, καθώς και στη βελτιστοποίηση της στατιστικής ανάλυσης για τον ακριβέστερο 
προσδιορισμό των κυριότερων παραγόντων υπεύθυνων για την εμφάνιση σφάλματος με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό τους και τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό του σφάλματος

8.2.16.4.3. Overall assessment of the measure

Τα νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στην αγροτική παραγωγή, στο εισόδημα ή στη διατροφική 
αλυσίδα   αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την ελληνική γεωργία, ιδίως σε συσχέτιση με τις 
πρόσφατες ενθαρρυντικές αναμορφώσεις του θεσμικού πλαισίου

8.2.16.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη υπολογισμού των σχετικών ποσών.

 

8.2.16.6. Information specific to the measure

[Income stabilisation tool] Where the source of the financial compensation to be paid by the mutual fund is 
a commercial loan, minimum and maximum duration of the commercial loan

Δεν θα ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση.

 

[Income stabilisation tool] Principles for funding arrangements, constitution and management of the mutual 
funds (for granting of compensation payments to farmers) 
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Δεν θα ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση.

 

[Crop, animal, and plant insurance] Rules to be used for establishing the calculation of the proportion of the 
average annual production of a farmer which has been destroyed

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμα τα αποτελέσματα της σχετικής αναλογιστικής μελέτης.

 

Description of mechanisms to ensure that no overcompensation takes place

Δημιουργείται ο κατάλληλος μηχανισμός που διασφαλίζει την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης.

Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών

Θα περιγραφούν οι όροι επιλεξιμότητας των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για στήριξη, στους οποίους 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που καλύπτει η ασφάλιση,

β) οι συγκεκριμένες οικονομικές ζημίες που καλύπτονται•

 και οι κανόνες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του υπολογισμού του μέρους της 
μέσης ετήσιας παραγωγής ενός γεωργού που έχει καταστραφεί

[Crop, animal, and plant insurance] Description of conditions for insurance contracts to be eligible for 
support

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμα τα αποτελέσματα της σχετικής αναλογιστικής μελέτης.

 

[Mutual funds for adverse climatic events, animal and plant diseases, pest infestations and environmental 
incidents] Where the source of the financial compensation to be paid by the mutual fund is a commercial 
loan, minimum and maximum duration of the commercial loan

Δεν θα ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση.
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[Mutual funds for adverse climatic events, animal and plant diseases, pest infestations and environmental 
incidents] Principles for funding arrangements, constitution and management of the mutual funds

Δεν θα ενεργοποιηθεί στην παρούσα φάση.

 

8.2.16.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

1. Οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται από   τον 
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), 

2. Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν:

α )την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α. των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος 
νόμου (3877/2010) και περιλαμβάνονται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης,

β) τις προαιρετικές για τους παραγωγούς ασφαλίσεις, με επιδοτούμενο ασφάλιστρο, που συνάπτονται με 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς, 
περιλαμβανομένου και του ΕΛ.Γ.Α. και που καλύπτουν κινδύνους που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται 
μερικώς από την υποχρεωτική ασφάλιση της προηγούμενης περίπτωσης,

γ)τις καλύψεις που παρέχονται με τα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την 
Ε.Ε.                                                                                                   

δ) την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής, του φυτικού, ζωικού, αλιευτικού, 
υδατοκαλλιεργητικού και εγγείου κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που ασκείται από τον 
ΕΛ.Γ.Α. δυνάμει του ν. 2342/ 1995 «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και 
αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 208 Α΄) όπως ο νόμος αυτός ισχύει κάθε φορά.

Από το 2011 που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του Ν.3877/2010 ΦΕΚ 160Α το ισχύον σύστημα 
ασφάλισης ο ΕΛ.Γ.Α. διαθέτει πλήρη βάση δεδομένων με τ΄ ακριβή στοιχεία περιγραφής όλων των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και στοιχεία υπολογισμού της αναμενόμενης παραγωγής της κάθε 
εκμετάλλευσης.

Σκοπός του προτεινόμενου μέτρου είναι η ενίσχυση μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς αυτού του 
ασφαλιστικού συστήματος μέσω ΕΛ.Γ.Α. για κινδύνους ή μέρος αυτών που δεν καλύπτονται από την 
υποχρεωτική ασφάλιση ΕΛ.Γ.Α.

Η ενίσχυση αυτή θα χρησιμοποιείται στο σύνολό της για την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών 
έναντι οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ασθένειες ζώων ή 
φυτών ή εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών.

Επειδή τα Κράτη-Μέλη μπορούν να αποφασίζουν και χρηματοδοτική συνεισφορά υποστήριξης του 
ασφαλίστρου μέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων τα οποία 
ορίζουν τις συλλογικές ασφαλιστικές συμβάσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους και επειδή το 
νομικό πλαίσιο και ειδικότερα ο Κανονισμός Ασφάλισης που διέπει τις ασφαλιστικές διαδικασίες μεταξύ 
ΕΛΓΑ και του συνόλου των ασφαλισμένων αγροτών μπορεί αυτονόητα να θεωρηθεί συλλογική 
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ασφαλιστική Σύμβαση ο ΕΛΓΑ δύναται να είναι αποδέκτης αυτής της ενίσχυσης για λογαριασμό πάντα 
του συνόλου των ασφαλισμένων αγροτών.
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8.2.17. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

8.2.17.1. Legal basis

Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ.

Άρθρα 42-44 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Σημείο 8.17, Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι, της εκτελεστικής πράξης.

8.2.17.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση 
LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών 
στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, 
που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές 
μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ορίζοντας 2020», β) να «καινοτομήσουν» όχι αποκλειστικά σε όρους τεχνολογικούς αλλά κυρίως σε 
όρους αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις 
αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα και με τη SWOT ανάλυση, οι ελληνικές αγροτικές περιοχές έχουν μακρόχρονη εμπειρία στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης μέσω κυρίως του 
LEADER και των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), τα οποία 
εφαρμόστηκαν από σχετικά εταιρικά σχήματα (Ομάδες Τοπικής Δράσης). Σκοπός είναι να ενισχυθούν 
«νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία 
(όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και 
εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, 
τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και 
στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.

Εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες, η προσέγγιση CLLD/LEADER δίνει την «ευελιξία» 
και τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, με την υλοποίηση παρεμβάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού 
χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων σε σχέση με τη δικτύωση και την ανάπτυξη των 
τοπικών ικανοτήτων) συνδυάζοντας έναν αριθμό εργαλείων και υπο-μέτρων του ΕΓΤΑΑ, καθώς και 
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δράσεων από το ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε περίπτωση πολυταμειακής προσέγγισης).

Το παρόν μέτρο θα εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, όπως ορίζονται σύμφωνα με τη νέα τυπολογία 
του ΟΟΣΑ, οι οποίες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Προτείνονται, μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης, από τις ΟΤΔ. Τα σχέδια 
τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς 
φορείς της περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό.

• Να διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των 
χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα 
κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων.

• Να αποτελούνται από Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων με 
εξαίρεση τα μικρά νησιά.

• Να περιλαμβάνουν ορεινές και μειονεκτικές (κατά την έννοια του Καν (1257/1999)) περιοχές και 
έως 12% μη χαρακτηρισμένων («πεδινών») περιοχών.

• Να παρουσιάζουν συνοχή και κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινές ή συμπληρωματικές 
αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις.

• Να αποδεικνύεται ο πολυτομεακός χαρακτήρας του σχεδίου.

Συνολικά θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 45 περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος μέτρου οι 
οποίες συνολικά θα πρέπει να καλύπτουν λιγότερο από το 60% των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Η επιλογή των περιοχών εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιες επιτροπές στις οποίες θα 
μετέχουν εκπρόσωποι των ΔΑ των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση ταμείων (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ) και των Περιφερειών, μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Οι εν λόγω επιτροπές θα είναι 
αρμόδιες και για το συντονισμό στις περιπτώσεις υλοποίησης πολυταμειακών CLLD. Αρμόδιος φορέας 
για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής, των γενικών διατάξεων της διαδικασίας επιλογής είναι η 
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) του ΕΓΤΑ. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις είναι αρμόδιες για την ορθή 
υλοποίηση των έργων που θα εντάξουν στο τοπικό τους πρόγραμμα. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης 
(ΔΑ Περιφερειών) είναι οι αρμόδιοι φορείς για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των 
έργων τον τοπικών προγραμμάτων των ΟΤΔ. Παράλληλα, επιβλέπουν την ορθή υλοποίηση στο σύνολο 
του μέτρου. Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών.

Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προπαρασκευή 
και επιλογή των τοπικών προγραμμάτων, των περιοχών παρέμβασης και των ΟΤΔ, εκτιμάται ότι θα 
πραγματοποιηθεί πριν και από την ολοκλήρωση των υφιστάμενων τοπικών προγραμμάτων LEADER. 
Κατά τον τρόπο αυτό οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις, οι οποίες υλοποιούν τοπικά προγράμματα στο πλαίσιο 
του ΠΑΑ 2007-2013 μπορούν παράλληλα να προετοιμάσουν την υποβολή του «νέου» τοπικού 
προγράμματος. Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενες καινούριες ΟΤΔ μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013 οι όποιες σχετικές δράσεις είναι 
επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η ΟΤΔ, μέσω του σχεδίου του τοπικού προγράμματος, καθορίζει την περιοχή εφαρμογής καθώς και τις 
κατηγορίες των έργων (βάσει κριτηρίων όπως είδος έργου, προϋπολογισμός έργου, τύπος δικαιούχων 
κλπ) που σκοπεύει να υλοποιήσει για την επίτευξη των στόχων αυτού. Οι λοιποί φορείς (ΔΑ & ΕΦΔ του 
ΠΑΑ) προκηρύσσουν, τις κοινές με τις ΟΤΔ κατηγορίες έργων, στις περιοχές εποπτείας τους εκτός των 
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περιοχών εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων.

Για την καλύτερη διασφάλιση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κάθε ΟΤΔ, για την προετοιμασία 
και υλοποίηση του τοπικού τους προγράμματος, πρέπει να διαλέξει μία βασική θεματική κατεύθυνση 
τοπικής ανάπτυξης καθώς και επιμέρους δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης, οι 
οποίες θα περιγράφουν δράσεις συμπληρωματικές της βασικής θεματικής κατεύθυνσης. Και η βασική 
αλλά και οι δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να συνδέονται άμεσα 
με την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την SWOT ανάλυση. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με την στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Η βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να έχει την μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο τοπικό τους πρόγραμμα. Στις 
περιπτώσεις όπου δε θα επιλεγούν δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις απαιτείται ανάλογη 
τεκμηρίωση. Δεδομένου ότι η στρατηγική των τοπικών προγραμμάτων, και κατά συνέπεια και οι 
θεματικές κατευθύνσεις αυτών, πρέπει να είναι σύμφωνες με τη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020, οι 
θεματικές κατευθύνσεις ενδεικτικά μπορούν να αφορούν τα παρακάτω:

• Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών δρώντων.

• Τη διασύνδεση της υπαίθρου με τον αστικό χώρο.

• Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.

• Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής  και την 
καταπολέμηση της φτώχειας.

• Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών.

• Την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

• Την ενίσχυση της εδαφικής καινοτομίας και των πόλων ανταγωνιστικότητας.

• Την καθιέρωση βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού.

• Την ενίσχυση τοπικών σχεδίων για το κλίμα και σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές Natura 
2000.

Κατά τη διαδικασία επιλογής των τοπικών προγραμμάτων, καθώς και κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
αυτών, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δράσεις εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού αλλά και στις 
δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών φορέων. Τα σημεία αυτά θα αποτελέσουν σημεία 
αξιολόγησης των τοπικών προγραμμάτων. Παράλληλα, η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014-2020, 
αλλά και οι Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών θα συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω 
κεντρικών δράσεων που θα αναπτύξουν.

Η εφαρμογή του μέτρου αφορά τη στήριξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του μέτρου και ειδικότερα για τα υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4, είναι δυνατή η 
καταβολή προκαταβολής από τον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών μετά από σχετικό αίτημα του 
δικαιούχου. Ειδικότερα, για τη δράση 19.2.2 είναι δυνατή η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Με βάση τα παραπάνω, οι παρεμβάσεις του μέτρου συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη της περιοχής 
εστίασης 6β (προώθηση της τοπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές), αλλά και εν γένει στο σύνολο της 
6ης προτεραιότητας, μέσω δράσεων για επίτευξη μιας ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης και βιώσιμης 
ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνει την καταπολέμηση της φτώχειας στην ύπαιθρο, τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
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Παράλληλα μπορεί να συνεισφέρει και σε άλλες προτεραιότητες και περιοχές εστίασης σε σχέση με την 
ανταγωνιστικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της γνώσης (όπως περιοχές 
εστίασης 2α, 3α, 4α, 5γ, 1α) ανάλογα με το μείγμα των επιλεγμένων παρεμβάσεων της τοπικής 
στρατηγικής, ενώ συμβάλει και στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία και το 
περιβάλλον.

8.2.17.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.17.3.1. 19.1 Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης

Sub-measure: 

• 19.1 - Preparatory support

8.2.17.3.1.1. Description of the type of operation

Το παρόν υπομέτρο αφορά την προπαρασκευή των τοπικών στρατηγικών και την ενδυνάμωση των 
τοπικών φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Ειδικότερα, αφορά 
στον «από κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμό για την υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών, 
συμπεριλαμβανομένων της κινητοποίησης – δικτύωσης – συμμετοχής των τοπικών φορέων. Σκοπός είναι 
η προετοιμασία και κατάρτιση υψηλής ποιότητας τοπικών στρατηγικών, με στοχευμένες δράσεις για τις 
οποίες θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και η προστιθέμενη αξία τους, τηρώντας παράλληλα τις 
«προδιαγραφές» της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών ως προς την εκπόνησή της.

8.2.17.3.1.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης.

8.2.17.3.1.3. Links to other legislation

• Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων 
– προμηθειών – υπηρεσιών.

• Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων – προμηθειών – 
υπηρεσιών.

• Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

• Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
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• Άρθρα 65-71 του καν. 1303/2013

8.2.17.3.1.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι για την προπαρασκευαστική περίοδο είναι οι υφιστάμενες ή νέες Ομάδες Τοπικής Δράσης 
(ΟΤΔ), σύμφωνα με τα άρθρα 32-35 του Καν. 1303/2013 ως προς την δομή και την εταιρική τους 
σύνθεση.

8.2.17.3.1.5. Eligible costs

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες άυλου χαρακτήρα όπως:

i) κατάρτιση για τοπικούς φορείς (μέλη ή διοίκηση δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογικών φορέων που 
εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες),

ii) δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής όπως η διαβούλευση με 
τους τοπικούς δρώντες, συμπεριλαμβανομένων μελετών της οικείας περιοχής, σχετικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέλη,

iii) δραστηριότητες σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση της ΟΤΔ που υποβάλλει αίτηση για 
προπαρασκευαστική υποστήριξη με σκοπό την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής (π.χ. ομάδα 
έργου, εμπλεκόμενα στελέχη),

iv) υποστήριξη για μικρά πιλοτικά έργα (άυλες ενέργειες όπως μελέτες και υποστήριξη εφαρμογής) που 
δρουν συνδυαστικά ή / και προσθετικά με το σχεδιαζόμενο τοπικό πρόγραμμα.

Μέσω όλων των εφαρμοζόμενων δράσεων για την υποστήριξη του τοπικού σχεδιασμού, έμφαση θα 
δοθεί στην απόκτηση εργαλείων, τεχνογνωσίας και ικανοτήτων τόσο «οριζοντίων» (π.χ. εμψύχωση) όσο 
και «τομεακών» (όπως περιεχόμενο τοπικών στρατηγικών π.χ. κοινωνική διάσταση, καινοτομία, 
δικτύωση, περιβάλλον).

Εν όψει της πολυταμειακής προσέγγισης θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ, η προετοιμασία των 
τοπικών στρατηγικών και εταιρικών σχημάτων, οι οποίες θα αφορούν εκτός των παρεμβάσεων ΕΓΤΑΑ 
και τα λοιπά οικεία Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις για τις 
σχεδιαζόμενες τοπικές στρατηγικές:

i) η περιοχή παρέμβασης των λοιπών ταμείων ταυτίζεται με την περιοχή εφαρμογής Leader ή είναι 
υποσύνολο αυτής,

ii) οι τοπικές στρατηγικές αφορούν το ΕΓΤΑΑ (Leader προσέγγιση) σε προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% 
και πάνω.

Χρονικά η επιλεξιμότητα των δράσεων ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής προκήρυξης 
έως και την ημερομηνία υποβολής του σχεδίου του τοπικού προγράμματος από την Ομάδα Τοπικής 
Δράσης, και το αργότερο μέχρι 31-12-2017, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
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η διαδικασία.

8.2.17.3.1.6. Eligibility conditions

Για τα προτεινόμενα τοπικά προγράμματα ισχύουν τα ακόλουθα:

• Προτείνονται, μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης, από τις ΟΤΔ. Τα σχέδια 
τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς 
φορείς της περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό.

• Να διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των 
χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα 
κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων.

• Να αποτελούνται από Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων με 
εξαίρεση τα μικρά νησιά.

• Να περιλαμβάνουν ορεινές και μειονεκτικές (κατά την έννοια του Καν (1257/1999)) περιοχές και 
έως 12% μη χαρακτηρισμένων («πεδινών») περιοχών.

• Να παρουσιάζουν συνοχή και κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινές ή συμπληρωματικές 
αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις.

• Να αποδεικνύεται ο πολυτομεακός χαρακτήρας του σχεδίου.

• Τα προτεινόμενα σχέδια τοπικών προγραμμάτων έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της 
σχετικής πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της προπαρασκευαστικής υποστήριξης είναι η υποβολή 
τοπικής στρατηγικής με χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ και λοιπά Ταμεία (κατά περίπτωση) και όχι η 
επιλογή της. Οι λειτουργικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες εφόσον χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2007-
2013.

8.2.17.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Το υπομέτρο θα εφαρμοστεί για όλα τα τοπικά προγράμματα που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια 
επιλεξιμοτητας.

8.2.17.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Ένταση ενίσχυσης καθορίζεται σε 100%.

Το σχετικό ποσό θα καλύπτει δαπάνες ανά εταιρικό σχήμα για το σύνολο των δράσεων (i) – (vi), χωρίς 
να αποκλείεται η χρήση τυποποιημένων ειδών κόστους για ορισμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων και 
δαπανών, το ανώτερο μέχρι του ποσού των 130.000€ και δεν θα καλύπτει δαπάνες που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από το ΠΑΑ της περιόδου 2007-2013.
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8.2.17.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.1.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.1.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The procedure and timetable to select the local development strategies
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Possibility or not of paying advances

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.17.3.2. 19.2.1 Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα για τον τοπικό πληθυσμό.

Sub-measure: 

• 19.2 - Support for implementation of operations under the community-led local development 
strategy

8.2.17.3.2.1. Description of the type of operation

Στην παρούσα δράση εντάσσονται έργα υποδομών αλλά και «άυλου» χαρακτήρα, με σκοπό την τοπική 
ανάπτυξη των περιοχών εφαρμογής του μέτρου 19. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ενταχθούν 
ενδεικτικά τα παρακάτω έργα:

• Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση 
δημόσιων κτηρίων με σκοπό την αξιοποίηση τους προς όφελος των πολιτών.

• Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου,

• Λοιπά έργα υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.

• Ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό.

• Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού για 
την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.

• Ενέργειες προβολής που συνδέονται με τον πολιτισμό ή / και το φυσικό περιβάλλον.

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών ή περιοχών με 
ιδιαίτερη φυσική αξία, καθώς και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού.

8.2.17.3.2.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει 
των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής (άρθρα 45 § 4 & 63 του 
Καν. 1305/2013).

8.2.17.3.2.3. Links to other legislation

• Καν. (ΕΕ) 1303/2013

• Καν. (ΕΕ) 1305/2013

• Καν. (ΕΕ) 702/2014

Τα έργα που θα ενταχθούν και θα υλοποιηθούν στην εν λόγω δράση πρέπει να είναι σύμφωνα με το 
αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο.
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8.2.17.3.2.4. Beneficiaries

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, για έργα που θα αφορούν 
υπο-ενότητες τους (δημοτικά διαμερίσματα, κοινότητες) εντός αγροτικών περιοχών όπως ορίζονται στο 
ΠΑΑ, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στις 
προσκλήσεις των αντίστοιχων μέτρων.

8.2.17.3.2.5. Eligible costs

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 45 και 46 (όπου έχει εφαρμογή) του 
καν. 1305/2013 και το άρθρο 13 του υπ’ αριθ. ΧΧΧ/2014 εξουσιοδοτικού κανονισμού καθώς και του 
άρθρου 69§3 του καν. 1303/2013.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

• κατασκευές – διαμορφώσεις κτηρίων & χώρων & εγκαταστάσεων, αγορά μηχανολογικού & 
λοιπού εξοπλισμού,

• σχετικές μελέτες, έντυπα, πληροφοριακό υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό), διαφημιστικές ενέργειες

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων, οι λειτουργικές δαπάνες των 
υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης, ο Φ.Π.Α. εκτός της 
περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013).

8.2.17.3.2.6. Eligibility conditions

Τα έργα θα πρέπει να είναι:

• στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής,

• σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο ΠΑΑ 2014-
2020 σχετικά με το CLLD/Leader,

• ολοκληρωμένα έργα με συμπληρωματικό χαρακτήρα στους στόχους του τοπικού προγράμματος 
και τεκμηριωμένη την αναγκαιότητα υλοποίησης τους,

• να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία,

• να μην προκύπτει οικονομικό όφελος προς τον δικαιούχο από την χρήση του έργου,

είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους 
εθνικό δίκαιο.
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8.2.17.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση έργων:

• τα οποία στοχεύουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του τοπικού πληθυσμού,

• συμβάλουν στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των τοπικών 
προγραμμάτων,

• έχουν αειφόρο χαρακτήρα και συμβάλουν στην αναβάθμιση της περιβαλλοντικής και 
πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών,

• συμβάλουν στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων.

8.2.17.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €. Για 
τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των  50.000 €.

Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής από τον αρμόδιο 
οργανισμό πληρωμών μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου.

8.2.17.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.2.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.17.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.2.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The procedure and timetable to select the local development strategies

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Possibility or not of paying advances
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.17.3.3. 19.2.2 Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα

Sub-measure: 

• 19.2 - Support for implementation of operations under the community-led local development 
strategy

8.2.17.3.3.1. Description of the type of operation

Στην παρούσα δράση εντάσσονται επενδύσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας με 
σκοπό τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της δράσης 
μπορούν να ενταχθούν ενδεικτικά τα παρακάτω έργα:

• Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

• Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ

• Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.

• Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων. 

• Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.

Ενίσχυση καινοτόμων ενεργειών ή / και επιχειρήσεων.

8.2.17.3.3.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει 
των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής (άρθρα 45 § 4 & 63 του 
Καν. 1305/2013).

8.2.17.3.3.3. Links to other legislation

• Καν. (ΕΕ) 1303/2013

• Καν. (ΕΕ) 1305/2013

• Καν. (ΕΕ) 702/2014

Τα έργα που θα ενταχθούν και θα υλοποιηθούν στην εν λόγω δράση πρέπει να είναι σύμφωνα με το 
αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο.

8.2.17.3.3.4. Beneficiaries

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στις προσκλήσεις των 
αντίστοιχων μέτρων.
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8.2.17.3.3.5. Eligible costs

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 45 του καν. 1305/2013 και το άρθρο 13 
του υπ’ αριθ. ΧΧΧ/2014 εξουσιοδοτικού κανονισμού καθώς και του άρθρου 69§3 του καν. 1303/2013.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

• κατασκευές – διαμορφώσεις κτηρίων & χώρων & εγκαταστάσεων, αγορά μηχανολογικού & 
λοιπού εξοπλισμού,

• σχετικές μελέτες, έντυπα, πληροφοριακό υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό), διαφημιστικές ενέργειες.

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων, οι λειτουργικές δαπάνες των 
υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν µε την ολοκλήρωση του 
επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης, ο Φ.Π.Α. 
εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 § 3γ του 
Καν. 1303/2013).

8.2.17.3.3.6. Eligibility conditions

Τα έργα θα πρέπει να είναι:

• στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής,

• σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο ΠΑΑ 2014-
2020 σχετικά με το CLLD/Leader,

• ολοκληρωμένα έργα με συμπληρωματικό χαρακτήρα στους στόχους του τοπικού προγράμματος 
και τεκμηριωμένη την αναγκαιότητα υλοποίησης τους,

• να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας,

• είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή 
τους εθνικό δίκαιο.

8.2.17.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση έργων τα οποία:

• είναι καινοτόμα ή περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες,

• προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών ή και συμπληρωματικών επιχειρήσεων,

• συμβάλουν στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των τοπικών 
προγραμμάτων,

• συμβάλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών και είναι φιλικές προς το περιβάλλον 
και τους τοπικούς πόρους,
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• ενισχύουν τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα.

8.2.17.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € για 
έργα υποδομής και 100.000 € για άυλα έργα. Ειδικότερα, για επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας και / ή 
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 €.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής από τον αρμόδιο 
οργανισμό πληρωμών μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου. Παράλληλα, είναι δυνατή η χρήση 
χρηματοδοτικών εργαλείων.

8.2.17.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.3.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.3.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The procedure and timetable to select the local development strategies

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Possibility or not of paying advances

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
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(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.17.3.4. 19.3 Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και 
διατοπική)

Sub-measure: 

• 19.3 - Preparation and implementation of cooperation activities of the local action

8.2.17.3.4.1. Description of the type of operation

Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση 
της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και 
διαδικασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών. Οι διατοπικές / 
διακρατικές συνεργασίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων 
παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην 
εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, στην ενίσχυση δράσεων για την 
αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης, καθώς και 
στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και θα πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές 
αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών παρέμβασης των εταίρων.

8.2.17.3.4.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης.

8.2.17.3.4.3. Links to other legislation

• Άρθρο 65 του Κανονισμού (EΕ) 1303/2013.

• Άρθρα 44 και 61 του Κανονισμού (EΕ) 1305/2013.

• Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων 
– προμηθειών – υπηρεσιών.

• Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων – προμηθειών – 
υπηρεσιών.

• Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Τα έργα που θα ενταχθούν και θα υλοποιηθούν στην εν λόγω δράση πρέπει να είναι σύμφωνα με το 
αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο.
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8.2.17.3.4.4. Beneficiaries

Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
σύμφωνα με τα άρθρα του Καν. 1303/2013 (ειδικά άρθρα 32-35). Στα σχέδια συνεργασίας, απαιτείται ο  
ορισμός ενός εκ των εταίρων ως συντονιστή. Το ρόλο του συντονιστή μπορεί να τον αναλάβει μόνο 
ΟΤΔ, η οποία υλοποιεί στρατηγική τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.

Επίσης στα σχέδια συνεργασίας μπορούν να μετέχουν, ως μέλη και χωρίς συντονιστικό ρόλο, φορείς που 
εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης των τοπικών προγραμμάτων, και από το καταστατικό 
τους προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών.

8.2.17.3.4.5. Eligible costs

Επιλέξιμες θεωρούνται οι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν την προετοιμασία του 
σχεδίου, καθώς και την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στο σχέδιο.

Η προπαρασκευαστική φάση περιλαμβάνει την περιγραφή του σχεδίου, τους στόχους και τις ενέργειες 
που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, την συνάφεια του σχεδίου με την στρατηγική του 
τοπικού προγράμματος και τη SWOT ανάλυση αυτού, το συμφωνητικό συνεργασίας των εταίρων του 
σχεδίου καθώς και κατανομή ανά δράση / ενέργεια και εταίρο. Η φάση αυτή είναι προαιρετική και δεν 
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για τα σχέδια συνεργασίας που υλοποιήθηκαν κατά την 4η Προγραμματική 
Περίοδο 2007-2014 και συνεχίζουν στη νέα προγραμματική περίοδο. Αναλυτικότερα, κατά την 
προπαρασκευαστική φάση επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που συνδέονται με την αναζήτηση και επιλογή 
εταίρων, δαπάνες για τον σχεδιασμό των δράσεων του σχεδίου συνεργασίας, καθώς και δαπάνες για την 
παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο κατάρτισης και εξειδίκευσης των ενεργειών του 
σχεδίου. Οι δαπάνες της προπαρασκευαστικής φάσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του 
συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας.

Οι δαπάνες της φάσης υλοποίησης κρίνονται επιλέξιμες μόνο όταν προκύπτουν από την 
προπαρασκευαστική φάση, αφορούν την υλοποίηση αυτού και αποτελούν δαπάνες άυλου χαρακτήρα.

Οι ενέργειες και οι επιλέξιμες δαπάνες μεταξύ της προπαρασκευαστικής και της φάσης υλοποίησης 
πρέπει να είναι διακριτές.

8.2.17.3.4.6. Eligibility conditions

Τα σχέδια συνεργασιών θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένα με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης 
και με την SWOT ανάλυση των τοπικών προγραμμάτων. Τα οφέλη των σχεδίων συνεργασίας μπορούν 
να έχουν επιπτώσεις /αποτελέσματα και σε περιοχές και εκτός της περιοχής εφαρμογής των 
εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων. Είναι υποχρεωτικό η κάθε υποβαλλόμενη στρατηγική να περιέχει 
τουλάχιστον ένα προσχέδιο συνεργασίας στο οποίο θα αποτυπώνονται οι προτάσεις για το/το δυνητικά 
σχέδια συνεργασίας. Στις περιπτώσεις όπου οι Ομάδες Τοπικής Δράσης αδυνατούν να υλοποιήσουν τα 
προβλεπόμενα σχέδια συνεργασίας το κράτος μέλος δύναται να θεσπίσει ένα σύστημα συνεχούς 
εφαρμογής.
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8.2.17.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Τα σχέδια συνεργασίας που θα προταθούνε από τις ΟΤΔ θα πρέπει:

• Να είναι συνδεδεμένα με την τοπική στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.

• Να είναι σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν 
υπομέτρο (τύποι δικαιούχων, επιλέξιμες δαπάνες και κριτήρια επιλεξιμότητας).

• Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση των αποτελεσμάτων.

• Να αποδεικνύεται η συμπληρωματικότητα τους με τις επιμέρους  δράσεις του τοπικού 
προγράμματος.

8.2.17.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Ένταση ενίσχυσης καθορίζεται σε 100% για την προπαρασκευαστική φάση και μέχρι 90% για την φάση 
υλοποίησης του σχεδίου συνεργασίας. Ο προϋπολογισμός της προπαρασκευαστικής φάσης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 50.000 €. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής (άρθρα 45 § 4 & 63 του Καν. 1305/2013).

8.2.17.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.4.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.4.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
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strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The procedure and timetable to select the local development strategies

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Possibility or not of paying advances

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.17.3.5. 19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

Sub-measure: 

• 19.4 - Support for running costs and animation

8.2.17.3.5.1. Description of the type of operation

Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη 
των Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση προγράμματος τοπικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα.

Όλες οι εφαρμοζόμενες δράσεις πρέπει να συνεισφέρουν στην απόκτηση εργαλείων, τεχνογνωσίας, 
προσωπικού και ικανοτήτων ώστε να επιτελούνται αποτελεσματικά και επιτυχώς οι «οριζόντιες 
λειτουργίες» και «τα βασικά καθήκοντα» από τις ΟΤΔ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ως προς:

• Την υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων δράσεων των τοπικών προγραμμάτων.

• Την υποστήριξη των δικαιούχων δράσεων των τοπικών προγραμμάτων.

• Τον έλεγχο, την παρακολούθηση  και την αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και των 
προγραμμάτων.

Η αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας λειτουργία των ΟΤΔ έχει διττή στόχευση: α) βελτίωση της 
πρόσβασης των τοπικών κοινωνιών, φορέων και επιχειρηματιών σε πληροφόρηση και β) συνεπής 
εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής ή/και έγκαιρη αναπροσαρμογή της σύμφωνα με τις εξελίξεις των 
τοπικών συνθηκών.

8.2.17.3.5.2. Type of support

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης.

8.2.17.3.5.3. Links to other legislation

• Τα άρθρα 32, 35 και 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

• Τα άρθρα 41, 44 και 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

• Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων 
– προμηθειών – υπηρεσιών.

• Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων – προμηθειών – 
υπηρεσιών.

• Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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• Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

8.2.17.3.5.4. Beneficiaries

Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 35 του Καν. 1303/2013.

8.2.17.3.5.5. Eligible costs

Οι επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης 
του τοπικού προγράμματος και σχετίζονται με τα ακόλουθα:

• τη στελέχωση, τις μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της 
υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης,

• τον εξοπλισμός και την μηχανοργάνωση των ΟΤΔ,

• την εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή άλλης εξωτερικής 
εμπειρογνωμοσύνης σχετικών με το τοπικό πρόγραμμα

• τις ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή 
στρατηγική, τις ενέργειες εμψύχωσης, τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του τοπικού 
προγράμματος,

• τις ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων των φορέων που 
συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος (πχ τα μέλη του Επιπέδου Λήψης 
Αποφάσεων).

Εν όψει της πολυταμειακής προσέγγισης θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ, οι λειτουργικές δαπάνες 
των τοπικών στρατηγικών και εταιρικών σχημάτων, οι οποίες θα αφορούν εκτός των παρεμβάσεων 
ΕΓΤΑΑ και τα λοιπά οικεία Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις 
για τις σχεδιαζόμενες τοπικές στρατηγικές:

i) η περιοχή παρέμβασης των λοιπών ταμείων ταυτίζεται με την περιοχή εφαρμογής Leader ή είναι 
υποσύνολο αυτής,

ii) οι τοπικές στρατηγικές αφορούν το ΕΓΤΑΑ (Leader προσέγγιση) σε προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% 
και πάνω.

8.2.17.3.5.6. Eligibility conditions

• Τα σχέδια τοπικής ανάπτυξης προτείνονται, μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης, 
από τις ΟΤΔ και αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της 
περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό.

• Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης διαθέτει επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του 
ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της κάθε 
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περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους εκτός δεόντως 
αιτιολογημένων περιπτώσεων.

• Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει ορεινές και μειονεκτικές (κατά την έννοια 
του Καν (1257/1999)) περιοχές και έως 12% μη χαρακτηρισμένων («πεδινών») περιοχών.

• Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης αποτελείται από Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό 
μικρότερο των 5.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά.

• Τα σχέδια τοπικής ανάπτυξης παρουσιάζουν συνοχή και κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινές 
ή συμπληρωματικές αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις.

• Να αποδεικνύεται ο πολυτομεακός χαρακτήρας του σχεδίου.

• Τα προτεινόμενα σχέδια τοπικών προγραμμάτων έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της 
σχετικής πρόσκλησης.

• Ως προς την εταιρική σχέση και την οργανωτική δομή της Ο.Τ.Δ. η εταιρική σχέση να είναι 
σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό και τη σχετική προκήρυξη, το καταστατικό 
της εταιρικής σχέσης να εξασφαλίζει τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα, να ικανοποιείται η 
αναγκαία σύνθεση στο επίπεδο λήψης απόφασης, να υπάρχει ικανοποιητική οικονομική 
ρευστότητα του φορέα.

• Οι ενέργειες εμψύχωσης και πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού θα πρέπει να αποτελούν 
κατ’ ελάχιστο το 5% της δημόσιας δαπάνης του υπο-μέτρου.

8.2.17.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

1. Ως προς την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης θα αξιολογηθούν στοιχεία όπως δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά απασχόλησης, η συμμετοχή περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και 
αναγκών.

2. Το περιεχόμενο του σχεδίου θα αξιολογηθεί με βάση τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων ταμείων και 
τη σύνδεση των δράσεων αυτών, την επάρκεια ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης την επάρκεια 
ανάπτυξης της ανάλυσης SWOT, τον καθορισμό στόχων και το συσχετισμό αυτών με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, την ποιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων, την 
εξειδίκευση των δράσεων του τοπικού προγράμματος, την πρόβλεψη ενίσχυσης καινοτόμων 
παρεμβάσεων, το χρηματοδοτικό σχήμα του σχεδίου και τον καθορισμό σαφών στόχων συνεργασίας και 
τη συσχέτιση αυτών με το τοπικό πρόγραμμα.

3. Ως προς την εταιρική σχέση και την οργανωτική δομή της Ο.Τ.Δ. θα ληφθούν υπόψη η 
αντιπροσωπευτικότητα της εταιρικής σχέσης, η οικονομική επιφάνεια και η ετοιμότητα υλοποίησης.

4. Κατά την αξιολόγηση των σχεδίων των τοπικών προγραμμάτων θα εξετασθούν οι δράσεις εμψύχωσης 
του τοπικού πληθυσμού, καθώς και οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών φορέων.

8.2.17.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Ένταση ενίσχυσης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών. Η υποστήριξη στο πλαίσιο του παρόντος υπο-
μέτρου δεν μπορεί να υπερβεί το 25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται στο 



721

πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 35 του Καν. 
(EΕ ) 1303/2013) . Το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του υπο-μέτρου θα πρέπει να αφορά 
δραστηριότητες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού.

Η καταβολή προκαταβολής από τον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών είναι δυνατή μετά από σχετικό 
αίτημα του δικαιούχου – ΟΤΔ (άρθρο 42 του Κανονισμού (EΕ) 1305/2013).

8.2.17.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.5.9.2. Mitigating actions

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

8.2.17.3.5.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

The procedure and timetable to select the local development strategies

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Possibility or not of paying advances

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέτρο
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8.2.17.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Οι κίνδυνοι κατά την εφαρμογή του μέτρου και ειδικότερα των τοπικών προγραμμάτων είναι οι 
παρακάτω: 

1. Οι τροποποιήσεις των τοπικών προγραμμάτων από τις ΟΤΔ, κατά το στάδιο υλοποίησης τους, 
μπορεί να επιφέρουν σημαντικές μεταβολές οι οποίες να οδηγούν στην απομάκρυνση από τους 
στόχους της στρατηγικής όπως αυτή θα υποβληθεί και αξιολογηθεί.

2. Η οικονομική επιφάνεια των εταιρικών σχημάτων των ΟΤΔ αποτελεί σημείο αξιολόγησης των 
τοπικών προγραμμάτων. Δεδομένου όμως ότι τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών δύναται να 
μεταβληθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων υπάρχει ο δυνητικός 
κίνδυνος αδυναμίας ολοκλήρωσης κάποιου εκ των προγραμμάτων.

3. Ειδικότερα στις περιπτώσεις ΟΤΔ οι οποίες δεν έχουν υλοποιήσει κατά τις προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, υπάρχει ο κίνδυνος καθυστέρησης 
των απαιτούμενων διαδικασιών όπως η ενεργοποίηση των σχεδίων συνεργασίας ή η έκδοση 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τις δράσεις του υπομέτρου 19.2.

Για συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτικών έργων, οι οποίες έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και 
δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να ενταχθούν σε περισσότερα τους ενός υπο-μέτρων, υπάρχει ο 
κίνδυνος της διπλής χρηματοδότησης μέρους των σχεδίων αυτών. Ο εν λόγω κίνδυνος περιορίζεται στις 
περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι υλοποιούν ένα επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο υλοποίησης τοπικών 
στρατηγικών και ταυτόχρονα εντάσσονται και σε άλλο μέτρο του ΠΑΑ, με σκοπό την 
συμπληρωματικότητα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

8.2.17.4.2. Mitigating actions

Για τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων κατά την υλοποίηση του μέτρου και την ορθή υλοποίηση των 
τοπικών προγραμμάτων θα προβλεφτούν οι παρακάτω δράσεις:

1.  Αρμόδιοι φορείς για την εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης των τοπικών προγραμμάτων 
είναι οι ΔΑ των Περιφερειών. Για τροποποιήσεις των τοπικών προγραμμάτων από τις ΟΤΔ, οι 
οποίες επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στου στόχους και τη στρατηγική του αρχικά 
εγκεκριμένου προγράμματος, και γενικότερα επηρεάζουν στοιχεία της αξιολόγησης αυτού, 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων επιτροπών για την αξιολόγηση και 
παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών. Στις περιπτώσεις όπου μεταβάλλονται οι αρχικοί 
στόχοι και η στρατηγική του προγράμματος συνοδευτικά του αιτήματος θα πρέπει να υπάρχει 
μελέτη στην οποία να στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα της εν λόγω τροποποίησης.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μία ΟΤΔ αδυνατεί να υλοποιήσει το τοπικό της πρόγραμμα η 
αρμόδια διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη συνέχιση της 
υλοποίησης και την ολοκλήρωση αυτού.  

3. Για την αποφυγή καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων, και 
ειδικότερα στις περιπτώσεις ΟΤΔ οι οποίες δεν έχουν υλοποιήσει κατά τις προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, η ΔΑ του ΠΑΑ σε συνεργασία με τις 
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ΔΑ των Περιφερειών παρέχουν τεχνική υποστήριξη. Η τεχνική υποστήριξη θα αφορά την έκδοση 
πρωτότυπων / σχεδίων εγγράφων και σχετικών οδηγιών, καθώς και λοιπές υποστηρικτικές 
ενέργειες με σκοπό την εύρυθμη υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων.  

Για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιείται έλεγχος μέσω 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στις περιπτώσεις όπου 
κρίνεται απαραίτητο θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία.

8.2.17.4.3. Overall assessment of the measure

Η ορθή εφαρμογή του μέτρου διασφαλίζεται μέσω της επιλογής των δικαιούχων βάσει των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία εναρμονίζονται με τις ανάγκες της χώρας όπως αυτές 
αποτυπώνονται στη SWOT ανάλυση.

Επειδή το συγκεκριμένο μέτρο έχει εφαρμοστεί στη χώρα και κατά τις προηγούμενες προγραμματικές 
περιόδους, υπάρχει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία. Επιπροσθέτως, ο εμπλουτισμός  του μέτρου 
αναφορικά με το είδος των παρεμβάσεων αλλά και η εξειδίκευση της στόχευσης των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης, καθιστούν το μέτρου λειτουργικότερο και αποτελεσματικότερο.

8.2.17.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν απαιτείται

8.2.17.6. Information specific to the measure

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση 
LEADER,  είναι μια μέθοδος για τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης 
της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών οικονομικών παραγόντων, στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των τοπικών ολοκληρωμένων στρατηγικών που βοηθούν τις περιοχές τους να κάνουν τη 
μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες, η προσέγγιση CLLD/LEADER δίνει την «ευελιξία» 
και τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, καθώς και να επιλέξουν οι ίδιοι από μια ευρεία ποικιλία 
παρεμβάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα έργα, αξιοποιώντας 
και συνδυάζοντας έναν αριθμό εργαλείων και υπο-μέτρων του ΕΓΤΑΑ. Σημαντικό στοιχείο του εν λόγω 
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«εργαλείου» είναι η συμπληρωματικότητα και συντονισμός των παρεμβάσεων τοπικής ανάπτυξης 
μεταξύ των κοινών δράσεων που υλοποιούνται από το ΕΓΤΑΑ.

Η ΟΤΔ, μέσω του σχεδίου του τοπικού προγράμματος, καθορίζει την περιοχή εφαρμογής καθώς και τις 
κατηγορίες των έργων (βάσει κριτηρίων όπως είδος έργου, προϋπολογισμός έργου, τύπος δικαιούχων 
κλπ) που σκοπεύει να υλοποιήσει για την επίτευξη των στόχων αυτού. Στο πλαίσιο σχεδιασμού και 
υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων δίδεται η δυνατότητα στις ΟΤΔ να εντάξουν και να 
υλοποιήσουν έργα συναφή με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 19, 20 και 35 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι  λοιποί φορείς του ΠΑΑ (ΔΑ & ΕΦΔ) προκηρύσσουν, τις κοινές με τις ΟΤΔ 
κατηγορίες έργων, στις περιοχές εποπτείας τους εκτός των περιοχών LEADER. Ειδικότερα, αναφορικά 
με την εφαρμογή του άρθρου 35, οι ΟΤΔ μπορούν να επιλέξουν και να εντάξουν στο τοπικό τους 
προγράμματα έργα συνεργασιών όταν ο σκοπός, το αποτέλεσμα και οι ωφελούμενοι αυτών αφορούν την 
περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος. Ειδικότερα, η δράση 6.2.1 «Εκκίνηση μη γεωργικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας» δεν πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω του παρόντος μέτρου.

The procedure and timetable to select the local development strategies

Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προπαρασκευή 
και επιλογή των τοπικών προγραμμάτων, των περιοχών παρέμβασης και των ΟΤΔ, εκτιμάται ότι θα 
πραγματοποιηθεί πριν και από την ολοκλήρωση των υφιστάμενων τοπικών προγραμμάτων LEADER. 
Κατά τον τρόπο αυτό οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις, οι οποίες υλοποιούν τοπικά προγράμματα στο πλαίσιο 
του ΠΑΑ 2007-2013 μπορούν παράλληλα να προετοιμάσουν την υποβολή του «νέου» τοπικού 
προγράμματος. Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενες καινούριες ΟΤΔ μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013 οι όποιες σχετικές δράσεις είναι 
επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η επιλογή των τοπικών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιες επιτροπές στις οποίες θα 
μετέχουν εκπρόσωποι των ΔΑ των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση ταμείων (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ) και των Περιφερειών, μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Οι εν λόγω επιτροπές θα είναι 
αρμόδιες και για το συντονισμό στις περιπτώσεις υλοποίησης πολυταμειακών CLLD. Αρμόδιος φορέας 
για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής, των γενικών διατάξεων της διαδικασίας επιλογής είναι η 
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) του ΕΓΤΑ. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις είναι αρμόδιες για «από κάτω προς τα 
επάνω» κατάρτιση των τοπικών τους προγραμμάτων και την ορθή υλοποίηση των έργων που θα 
εντάξουν στο τοπικό τους πρόγραμμα.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, που θα 
υλοποιηθούν σε επίπεδο χώρας, θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31/12/2017, σύμφωνα και με 
το άρθρο 33 παρ. 4 του Καν (ΕΕ) 1303/2013.

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης 
της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, καλούνται να 
σχεδιάσουν τα αναπτυξιακά τους προγράμματα. Για το σχεδιασμό αυτών, εκτός της δυνατότητας 
συνδυασμού δράσεων που τους δίνεται μέσα από το παρόν μέτρο, μπορούν να εντάξουν και δράσεις από 
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τα λοιπά Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΤΘΑ). Η δυνατότητα αυτή του 
συνδυασμού δράσεων και ταμείων λειτουργεί προσθετικά στην αναπτυξιακή πολιτική που θέλουν να 
εφαρμόσουν στην περιοχή εφαρμογής που θα επιλέξουν.

Εν όψει της πολυταμειακής προσέγγισης θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ, η προετοιμασία των 
τοπικών στρατηγικών και εταιρικών σχημάτων, οι λειτουργικές δαπάνες των τοπικών στρατηγικών και 
εταιρικών σχημάτων, οι οποίες θα αφορούν εκτός των παρεμβάσεων ΕΓΤΑΑ και τα λοιπά οικεία 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, και ΕΤΘΑ), εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις 
για τις σχεδιαζόμενες τοπικές στρατηγικές:

i) η περιοχή παρέμβασης των λοιπών ταμείων ταυτίζεται με την περιοχή εφαρμογής Leader ή είναι 
υποσύνολο αυτής,

ii) οι τοπικές στρατηγικές αφορούν το ΕΓΤΑΑ (Leader προσέγγιση) σε προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% 
και πάνω.

Για τον καλύτερο συντονισμό των ταμείων, στην περίπτωση της πολυταμειακής προσέγγισης, 
εκπρόσωποι των ΔΑ των ταμείων, με τη συμμετοχή εκπρόσωπων από τις ΔΑ των Περιφερειών, στις 
οποίες σύμφωνα με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 εκχωρείται η υλοποίηση του CLLD, 
σχηματίζουν ανάλογες επιτροπές. Σε κάθε επιτροπή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την αρμόδια ΔΑ 
της Περιφέρειας, από τη ΔΑ του ΠΑΑ, καθώς και από τις ΔΑ των άλλων ταμείων δράσεις των οποίων 
προτείνονται προς υλοποίηση από το συγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα. Ο ρόλος και ο σκοπός των 
επιτροπών αυτών είναι ο συντονισμός των ταμείων, η αξιολόγηση και η ένταξη των τοπικών 
προγραμμάτων, η διασφάλιση τη ορθής και ομαλής υλοποίησης αυτών αναφορικά με την 
χρηματοδότηση από τα διαφορετικά ταμεία. Οι εν λόγω επιτροπές θα σχηματιστούν πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των σχεδίων των τοπικών προγραμμάτων και η διάρκεια τους θα είναι έως και 
την ολοκλήρωση αυτών. Στην απόφαση σύστασης των επιτροπών θα αναφέρονται περιληπτικά οι 
αρμοδιότητες τους.

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

Οι ΟΤΔ, μέσω του υπομέτρου, 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της 
συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)», υλοποιούν σχέδια συνεργασίας. Στα σχέδια αυτά απαιτείται ο  
ορισμός ενός εκ των εταίρων ως συντονιστή. Το ρόλο του συντονιστή μπορεί να τον αναλάβει μόνο 
ΟΤΔ, η οποία υλοποιεί στρατηγική τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου. Επίσης στα 
σχέδια συνεργασίας μπορούν να μετέχουν, ως μέλη και χωρίς συντονιστικό ρόλο, φορείς που 
εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης των τοπικών προγραμμάτων, και από το καταστατικό 
τους προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών.

Τα σχέδια συνεργασιών θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένα με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης 
και με την SWOT ανάλυση των τοπικών προγραμμάτων. Τα οφέλη των σχεδίων συνεργασίας μπορούν 
να έχουν επιπτώσεις /αποτελέσματα και σε περιοχές και εκτός της περιοχής εφαρμογής των 
εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων.

Είναι υποχρεωτικό η κάθε υποβαλλόμενη στρατηγική να περιέχει τουλάχιστον ένα προσχέδιο 
συνεργασίας στο οποίο θα αποτυπώνονται οι προτάσεις για το/το δυνητικά σχέδια συνεργασίας. Τα 
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προτεινόμενα σχέδια συνεργασίας αποτελούν μέρος του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος. Κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης αυτού οι ΟΤΔ μπορούν να προτείνουν την τροποποίηση των σχεδίων αυτών ή και 
την ένταξη νέων σχεδίων. Τα σχέδια αυτά, αφού αξιολογηθούν από την ΔΑ της αρμόδιας Περιφέρειας, 
εντάσσονται στο πρόγραμμα τους.

Στις περιπτώσεις όπου οι Ομάδες Τοπικής Δράσης αδυνατούν να υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα σχέδια 
συνεργασίας το κράτος μέλος δύναται να θεσπίσει ένα σύστημα συνεχούς εφαρμογής. Αναλυτικότερα, το 
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) είναι το αρμόδιο όργανο για τα παρακάτω:

• Διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης της ΟΤΔ σε κάποιο άλλο σχήμα συνεργασίας που υλοποιεί 
δράσεις σχετικές με τους στόχους και τις ανάγκες του εν λόγω τοπικού προγράμματος.

• Διερεύνηση για την επιλογή νέου διατοπικού ή διακρατικού σχεδίου στο οποίο θα μπορεί να 
ενταχθούν ΟΤΔ οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμία υλοποίησης σχεδίων συνεργασίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές η προπαρασκευαστική φάση υλοποιείται από το ΕΑΔ το οποίο συγκεντρώνει 
τους εταίρους, προετοιμάζει το πλάνο συνεργασίας, αποτυπώνει τις ενέργειες του σχεδίου, καθώς 
και υλοποιεί όλες τις ενέργειες που προβλέπονται στη φάση αυτή. Κατά την φάση της 
υλοποίησης του σχεδίου, και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, το ΕΑΔ συμμετέχει ως συντονιστής 
του σχεδίου. Στην περίπτωση όπου ένα εκ των εταίρων μπορεί να αναλάβει το ρόλο του 
συντονιστή το ΕΑΔ αποχωρεί από το εταιρικό σχήμα του σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση τα σχέδια που θα επιλεγούν θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
όπως αυτές διατυπώνονται στην περιγραφή του υπομέτρου (σύνδεση με την τοπική στρατηγική, SWOT 
ανάλυση, κλπ).

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου προβλέπονται τα παρακάτω υπομέτρα:

19.1 Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης

Το υπομέτρο αφορά την προπαρασκευή των τοπικών στρατηγικών και την ενδυνάμωση των τοπικών 
φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Ειδικότερα, αφορά στον «από 
κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμό για την υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων 
της κινητοποίησης – δικτύωσης – συμμετοχής των τοπικών φορέων. Σκοπός είναι η προετοιμασία και 
κατάρτιση υψηλής ποιότητας τοπικών στρατηγικών, με στοχευμένες δράσεις για τις οποίες θα 
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και η προστιθέμενη αξία τους, τηρώντας παράλληλα τις 
«προδιαγραφές» της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών

19.2 Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης 

Δράση 19.2.1: Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα για τον τοπικό πληθυσμό.

Στην παρούσα δράση εντάσσονται έργα υποδομών αλλά και «άυλου» χαρακτήρα, με σκοπό την τοπική 
ανάπτυξη των περιοχών εφαρμογής του μέτρου 19. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ενταχθούν 



728

ενδεικτικά τα παρακάτω έργα:

• Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση 
δημόσιων κτηρίων με σκοπό την αξιοποίηση τους προς όφελος των πολιτών.

• Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου,

• Λοιπά έργα υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.

• Ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό.

• Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού για 
την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.

• Ενέργειες προβολής που συνδέονται με τον πολιτισμό ή / και το φυσικό περιβάλλον.

• Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών ή 
περιοχών με ιδιαίτερη φυσική αξία, καθώς και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του τοπικού 
πληθυσμού.

Δράση 19.2.2: Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Στην παρούσα δράση εντάσσονται επενδύσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας με 
σκοπό τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της δράσης 
μπορούν να ενταχθούν ενδεικτικά τα παρακάτω έργα:

• Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

• Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ

• Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.

• Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.

• Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.

• Ενίσχυση καινοτόμων ενεργειών ή / και επιχειρήσεων.

19.3 Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση 
της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και 
διαδικασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών. Οι διατοπικές / 
διακρατικές συνεργασίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων 
παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην 
εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, στην ενίσχυση δράσεων για την 
αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης, καθώς και 
στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και θα πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές 
αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών παρέμβασης των εταίρων.

19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 

Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη 
των Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση προγράμματος τοπικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα.
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Όλες οι εφαρμοζόμενες δράσεις πρέπει να συνεισφέρουν στην απόκτηση εργαλείων, τεχνογνωσίας, 
προσωπικού και ικανοτήτων ώστε να επιτελούνται αποτελεσματικά και επιτυχώς οι «οριζόντιες 
λειτουργίες» και «τα βασικά καθήκοντα» από τις ΟΤΔ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ως προς:

• Την υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων δράσεων των τοπικών προγραμμάτων.

• Την υποστήριξη των δικαιούχων δράσεων των τοπικών προγραμμάτων.

• Τον έλεγχο, την παρακολούθηση  και την αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και των 
προγραμμάτων.

Η αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας λειτουργία των ΟΤΔ έχει διττή στόχευση: α) βελτίωση της 
πρόσβασης των τοπικών κοινωνιών, φορέων και επιχειρηματιών σε πληροφόρηση και β) συνεπής 
εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής ή/και έγκαιρη αναπροσαρμογή της σύμφωνα με τις εξελίξεις των 
τοπικών συνθηκών.

 

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, καλούνται να σχεδιάσουν τα 
αναπτυξιακά τους προγράμματα, βάσει και των κριτηρίων της σχετικής προκήρυξης. Η επιλογή των 
τοπικών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιες επιτροπές στις οποίες θα μετέχουν 
εκπρόσωποι των ΔΑ των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση ταμείων (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) και 
των Περιφερειών, μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Οι εν λόγω επιτροπές θα είναι αρμόδιες 
και για το συντονισμό στις περιπτώσεις υλοποίησης πολυταμειακών CLLD. Αρμόδιος φορέας για τον 
καθορισμό των κριτηρίων επιλογής, των γενικών διατάξεων της διαδικασίας επιλογής είναι η 
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) του ΕΓΤΑ. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις είναι αρμόδιες για «από κάτω προς τα 
επάνω» κατάρτιση των τοπικών τους προγραμμάτων και την ορθή υλοποίηση των έργων που θα 
εντάξουν στο τοπικό τους πρόγραμμα. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΔΑ Περιφερειών) είναι οι 
αρμόδιοι φορείς για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων τον τοπικών 
προγραμμάτων των ΟΤΔ. Παράλληλα, επιβλέπουν την ορθή υλοποίηση στο σύνολο του μέτρου. Ο 
Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών.

Η ΟΤΔ, μέσω του σχεδίου του τοπικού προγράμματος, καθορίζει την περιοχή εφαρμογής καθώς και τις 
κατηγορίες των έργων (βάσει κριτηρίων όπως είδος έργου, προϋπολογισμός έργου, τύπος δικαιούχων 
κλπ) που σκοπεύει να υλοποιήσει για την επίτευξη των στόχων αυτού. Κατά τη διαδικασία επιλογής των 
τοπικών προγραμμάτων, καθώς και κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις 
δράσεις εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού αλλά και στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών 
φορέων. Τα σημεία αυτά θα αποτελέσουν σημεία αξιολόγησης των τοπικών προγραμμάτων. Παράλληλα, 
η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και οι Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών θα 
συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω κεντρικών δράσεων που θα αναπτύξουν.

Οι αρμόδιοι φορείς για την ένταξη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των υπο-μέτρων 19.1, 19.3 & 
19.4 είναι οι ΔΑ των Περιφερειών. Οι ΟΤΔ έχουν την αρμοδιότητα  για την υλοποίηση του υπο- μέτρου 
19.2. Ενδεικτικά, οι ΟΤΔ έχουν την αρμοδιότητα για τη διενέργεια προκηρύξεων, την αξιολόγηση των 
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προτάσεων, την έγκριση αυτών στο τοπικό τους πρόγραμμα, την παρακολούθηση της υλοποίησης και το 
διοικητικό έλεγχο των αιτημάτων πληρωμής, την εξέταση διαδικασίας ολοκλήρωσης τους. Οι ΔΑ των 
Περιφερειών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.2, έχουν την αρμοδιότητα της ένταξης των 
δικαιούχων του υπομέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020, της επίβλεψης της υλοποίησης του υπομέτρου, του 
ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων στους δικαιούχους αυτού. Για την εξακρίβωση της ορθής 
υλοποίησης του η ΕΥΔ ΠΑΑ θα διενεργεί ελέγχους εποπτείας.

Possibility or not of paying advances

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του μέτρου και ειδικότερα για τα υπομέτρα 19.2 «Στήριξη για την 
υλοποίηση δράσεων της τοπική στρατηγική ανάπτυξης», 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την 
υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» και 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες 
και την εμψύχωση», είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής από τον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών 
μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου. Λόγω της οικονομικής κρίσης και κατά συνέπεια των 
οικονομικών δυσχερειών με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι δικαιούχοι (ΟΤΔ, δημόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα) η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής αποτελεί σημαντική 
βοήθεια για την εκκίνηση της όποιας λειτουργίας. Η δυνατότητα καταβολής προκαταβολών στο 
LEADER εφαρμόστηκε και κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και αποτελεί διαδικασία 
απόλυτα ελέγξιμη χωρίς κίνδυνους. Ειδικότερα, για το υπομέτρο 19.1 «Στήριξη για την προετοιμασία 
στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» δεν προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής προκαταβολών προς 
τους δικαιούχους. Το κόστος προετοιμασίας των τοπικών προγραμμάτων δεν κρίνεται υψηλό και μπορεί 
να καλυφθεί από ίδιους πόρους των σχημάτων που θα θελήσουν να μετέχουν στην διαδικασία.

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ο πληθυσμός των περιοχών παρέμβασης, βάσει και των κριτηρίων όπως αυτά αποτυπώνονται στο παρόν 
μέτρο, είναι εντός των ορίων που θέτει το άρθρο 33 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013. Ειδικότερα, ο πληθυσμός 
της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους.

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση του εργαλείου εκκίνησης 
LEADER. Δεδομένης της μακροχρόνιας εμπειρίας στον σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης 
όπως τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων (ΟΠΑΑΧ) και το LEADER, 
καθώς και λόγω του ότι έχουν αναπτυχθεί σχετικά εταιρικά σχήματα (αναπτυξιακές εταιρείες) στο 
σύνολο της χώρας τα οποία έχουν διαχειριστεί ή διαχειρίζονται αναπτυξιακά τοπικά προγράμματα, το 
συγκεκριμένο εργαλείο δεν κρίνεται απαραίτητο.

8.2.17.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

• Η ΕΥΔ ΠΑΑ καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών τοπικής  ανάπτυξης με 
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πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, για το ΕΓΤΑΑ, που σε κάθε περίπτωση πρέπει περιέχει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

o Ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από τη στρατηγική.

o Αναλυτική παρουσίαση της περιοχής και SWOT ανάλυση

o Περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της, περιγραφή των ολοκληρωμένων και 
καινοτόμων χαρακτηριστικών της στρατηγικής και ιεράρχηση στόχων, περιλαμβανομένων 
μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις εκροές ή τα αποτελέσματα.

o Περιγραφή στοχευόμενων δράσεων, ποιοτικά – χωρικά – τομεακά

o Περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της στρατηγικής.

o Περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της στρατηγικής που 
αποδεικνύει την ικανότητα της ομάδας τοπικής δράσης να υλοποιήσει τη στρατηγική και 
περιγραφή των ειδικών ρυθμίσεων για την αξιολόγηση.

• Η ΟΤΔ, μέσω του σχεδίου του τοπικού προγράμματος, καθορίζει την περιοχή εφαρμογής καθώς 
και τις κατηγορίες των έργων που σκοπεύει να υλοποιήσει για την επίτευξη των στόχων αυτού. 
Οι λοιποί φορείς (ΔΑ & ΕΦΔ του ΠΑΑ) προκηρύσσουν, τις κοινές με τις ΟΤΔ κατηγορίες έργων, 
στις περιοχές εποπτείας τους εκτός των περιοχών εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων.

• Στο πλαίσιο της επιλογής αλλά και της υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί σε έργα και ενέργειες που προάγουν την καινοτομία και τη συνεργασία.



732

9. EVALUATION PLAN

9.1. Objectives and purpose

A statement of the objectives and purpose of the evaluation plan, based on ensuring that sufficient and 
appropriate evaluation activities are undertaken, in particular to provide information needed for programme 
steering, for the annual implementation reports in 2017 and 2019 and the ex-post evaluation, and to ensure 
that data needed for RDP evaluation are available.

Στόχος του Σχεδίου Αξιολόγησης είναι να αποτελέσει το έγγραφο αναφοράς για το σύνολο των 
ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν, ώστε να διασφαλισθεί η ανταπόκριση του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης στις απαιτήσεις που θέτει το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
για την έγκαιρη συγκέντρωση αξιόπιστων και έγκυρων δεδομένων για την κατάρτιση των Ετήσιων 
Εκθέσεων Υλοποίησης και ιδιαίτερα εκείνων των ετών 2017 και 2019, καθώς και της εκ των υστέρων 
αξιολόγησης

Ο πολυετής προγραμματισμός του συνόλου των ενεργειών μέσω της καταγραφής των αναγκών, ο 
προσδιορισμός των ρόλων των εμπλεκομένων φορέων, η παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης, η 
ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων, η εξοικείωση του συνόλου των εμπλεκομένων με τα θέματα 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, συνθέτουν το 
πλέγμα των ενεργειών που πρέπει να προσδιορισθούν και να περιγραφούν αναλυτικά στο Σχέδιο 
Αξιολόγησης. Πρόκειται για μια πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία που προϋποθέτει άψογη 
οργάνωση και στοχευμένες και συντονισμένες δράσεις από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου 
να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Οι δράσεις και οι ενέργειες αξιολόγησης διαφέρουν μεταξύ τους και υλοποιούνται με μία καθορισμένη 
χρονική αλληλουχία, προκειμένου να υπάρχει συσχέτιση με την πρόοδο υλοποίηση του προγράμματος 
αλλά και ανταπόκριση στις κανονιστικές απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας παρέχοντας ένα ποιοτικό 
αποτέλεσμα.

Το πλάνο αξιολόγησης παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εμπλεκομένους με το θέμα της 
αξιολόγησης, εντοπίζοντας τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, καθορίζοντας τους τύπους των 
ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεμβάσεων, αποσαφηνίζοντας το ρόλο των φορέων 
εφαρμογής και εξωτερικών συνεργατών και θέτοντας τα θεμέλια και το σκελετό για την ανάπτυξη της 
διαδικασίας της αξιολόγησης.

9.2. Governance and coordination

Brief description of the monitoring and evaluation arrangements for the RDP, identifying the main bodies 
involved and their responsibilities. Explanation of how evaluation activities are linked with  RDP 
implementation in terms of content and timing.

Αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση του προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΠΑΑ που έχει και την ευθύνη για το σχεδιασμό του πλάνου αξιολόγησης και τη συμβατότητα του με το 
Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Η Διαχειριστική Αρχή μεριμνά ώστε το Σύστημα Παρακολούθησης να είναι λειτουργικό και να είναι σε 
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θέση να παρέχει το σύνολο των πληροφοριών για τον υπολογισμό των Δεικτών του Κοινού Πλαισίου και 
των κοινών ερωτημάτων Αξιολόγησης, τη μέτρηση του αντίκτυπου της ΚΑΠ στη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές. Παράλληλα εξασφαλίζει ότι οι εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
είναι σύμφωνες με το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την 
επικοινωνία με την Ε.Ε. μέσω της αποστολής των εκθέσεων υλοποίησης και αξιολόγησης, μεριμνά για 
τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης στους 
κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και το ευρύ κοινό.

Στο έργο όμως της αξιολόγησης συνεπικουρούν και άλλοι φορείς, όπως ο Οργανισμός Πληρωμών, οι 
φορείς εφαρμογής, καθώς και οι εξωτερικοί αξιολογητές.

Η ΕΥΔ ΠΑΑ εμπλέκεται στη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία των δεδομένων και έχει 
παράλληλα την ευθύνη για το συντονισμό του συνόλου των εμπλεκομένων, εξασφαλίζοντας την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε θέματα παρακολούθησης, καθοδηγώντας και διευκολύνοντας τη 
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, όπως:

• Οι Φορείς εφαρμογής των μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ που έχουν αρμοδιότητα την 
παρακολούθηση των μέτρων και την τήρηση των απαραίτητων δεδομένων με τα οποία 
ενημερώνουν τις αρμόδιες για την αξιολόγηση και παρακολούθηση μονάδες της ΕΥΔ ΠΑΑ, 
κυρίως μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Μεριμνούν ώστε η συλλογή των πρωτογενών 
δεδομένων να ξεκινάει αρχικά από τις αιτήσεις ενίσχυσης των δικαιούχων (επενδυτές όσον 
αφορά στα ιδιωτικά έργα και αναδόχους όσον αφορά στα δημόσια), αλλά και την 
παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων να διαθέτουν άμεσα όλα τα 
αναγκαία για την αξιολόγηση δεδομένα. Επίσης σε συνεργασία με τη Μονάδα Α΄ καθορίζουν την 
απαιτούμενη μεθοδολογία υπολογισμού δεδομένων που δεν προκύπτουν άμεσα από τις δράσεις.

• Η Αρχή Πληρωμής, για την έγκαιρη παροχή των στοιχείων που είναι απαραίτητα κυρίως για τον 
υπολογισμό των οικονομικών δεικτών.

• Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο που αποτελεί το βασικό μέσο για τη διάχυση και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης , την ευαισθητοποίηση των μελών του, την ανάπτυξη διαύλου 
συνεργασίας με Ερευνητικά κέντρα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αξιολογητές κλπ, ώστε να 
δημιουργηθεί μια ζωντανή και ενεργή κοινότητα Αξιολόγησης.

• Το Δίκτυο Αξιολόγησης, η λειτουργία του οποίου προβλέπεται στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 
(ΣΕΣ) και στο ποίο μετέχει το σύνολο των εμπλεκομένων στην αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

• Η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία ενημερώνεται και παρακολουθεί την εφαρμογή του 
προγράμματος, εγκρίνει την ετήσια έκθεση πριν αποσταλεί στην Ε.Ε., εξετάζει τις 
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα και διατυπώνει τυχόν σχόλια και συστάσεις στη ΔΑ.

• Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που πρέπει να εξοικειωθούν με τα θέματα αξιολόγησης, έτσι ώστε να 
μπορούν να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα τόσο για την Αξιολόγηση του 
ΠΑΑ όσο και των Τοπικών Προγραμμάτων.

Η ΕΥΔ ΠΑΑ συντονίζει τους ανωτέρω φορείς και λαμβάνει μέριμνα για τον καθορισμό του ρόλου τους 
και της συνεισφοράς τους στο έργο της αξιολόγησης, μέσω της δημιουργίας Ομάδας Καθοδήγησης για 
την Αξιολόγηση. Στην Ομάδα αυτή θα συμμετάσχουν στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, εκπρόσωποι 
της Αρχής Πληρωμής, του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, εκπρόσωποι άλλων Ταμείων, εκπρόσωποι των 
ΟΤΔ, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, αλλά και στελέχη των Ενδιάμεσων 
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Φορέων Διαχείρισης των Περιφερειών που θα τους εκχωρηθεί η Διαχείριση Μέτρων του ΠΑΑ.

Παράλληλα λόγω του σύνθετου χαρακτήρα ορισμένων θεμάτων, αλλά και της περιορισμένης εμπειρίας 
που διαθέτει η ΕΥΔ ΠΑΑ απαιτείται και η δημιουργία τεσσάρων θεματικών υπο-ομάδων για τα θέματα 
καινοτομίας, συνεργασίας, κλιματικής αλλαγής, και αειφόρου διαχείρισης των πόρων.

9.3. Evaluation topics and activities

Indicative description of evaluation topics and activities anticipated, including, but not limited to, fulfilment 
of evaluation requirements provided for in Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 
1305/2013. It shall cover: (a) activities needed to evaluate the contribution of each RDP Union priority as 
referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1305/2013 to the rural development objectives laid down in 
Article 4 of that Regulation, assessment of result and impact indicator values, analysis of net effects, 
thematic issues, including sub-programmes, cross-cutting issues, national rural network, contribution of 
CLLD strategies; (b) planned support for evaluation at LAG level; (c) programme specific elements 
such as work needed to develop methodologies or to address specific policy areas.

Η επιλογή των θεμάτων και των δραστηριοτήτων αξιολόγησης βασίσθηκε στην αποκτηθείσα εμπειρία 
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και των προβλημάτων που ανέκυψαν, τα νέα δεδομένα όπως η 
ανάγκη συν-αξιολόγησης 1ου και 2ου Πυλώνα, ο καθαρός προσδιορισμός της συμβολής του ΠΑΑ στην 
επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, η μέτρηση της συμβολής του ΠΑΑ στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα η εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
Διαχείρισης στις Περιφέρειες δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για την εξοικείωση του προσωπικού των 
Περιφερειών σε θέματα αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί και το Δίκτυο Αξιολόγησης στο 
πλαίσιο του ΣΕΣ. Προβλέπεται η διενέργεια οριζόντιων αξιολογήσεων και θεματικών αξιολογήσεων, 
κοινή συνισταμένη των οποίων θα είναι η αποτίμηση της συμβολής του ΠΑΑ στις Προτεραιότητες της 
Ένωσης και ιδιαίτερα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας και των επιπτώσεων του Προγράμματος.

Τα πλέον σημαντικά θέματα για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως 
καταγράφονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στο προσχέδιο του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης είναι :

• Αποτελέσματα/Επιπτώσεις του ΠΑΑ για κάθε περιοχή εστίασης ως προς την ανταγωνιστικότητα 
της γεωργίας.

• Αποτελέσματα/Επιπτώσεις του ΠΑΑ για κάθε περιοχή εστίασης ως προς τη δημιουργία και 
διατήρηση θέσεων απασχόλησης.

• Αποτελέσματα/Επιπτώσεις του ΠΑΑ για κάθε περιοχή εστίασης ως προς τα περιβαλλοντικά 
δημόσια αγαθά (βιοποικιλότητα, ποιότητα νερού, κλιματική αλλαγή, περιοχές υψηλής 
προστιθέμενης αξίας κλπ.).

• Αποτελέσματα/Επιπτώσεις του ΠΑΑ για ομάδα μέτρων ως προς την τοπική ανάπτυξη (ανάπτυξη 
χωριών, τοπική οικονομική ανάπτυξη και διαφοροποίηση, ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, 
LEADER, CLLD, κλπ.).

• Επίδραση του ΠΑΑ στους εγκάρσιους στόχους της αγροτικής ανάπτυξης, όπως το περιβάλλον, η 
μείωση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η καινοτομία.
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Η προαναφερθείσα ενδεικτική θεματολογία θα εμπλουτισθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα μετά την 
ολοκλήρωση του Εθνικού Φακέλου για την εφαρμογή του 1ου Πυλώνα, όπως επίσης και μετά την 
οριστικοποίηση του περιεχομένου των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σε συνεργασία 
και με Δίκτυο Αξιολόγησης του ΣΕΣ και την Ομάδα Καθοδήγησης της Αξιολόγησης.

 

Συνοπτικά οι εργασίες αξιολόγησης εστιάζονται στα ακόλουθα:

• Παρατήρηση των αναπτυξιακών τάσεων και της ανάλυσης του πλαισίου, παρατήρηση των 
αλλαγών του πλαισίου στο οποίο παρεμβαίνει το πρόγραμμα σε σχέση με τις τιμές βάσης.

• Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων του ΠΑΑ, καθώς 
και της συνεισφοράς του στους στόχους της ΚΑΠ, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάλυση των 
καθαρών αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε σχέση με τις αλλαγές που παρατηρούνται στη 
συγκεκριμένη κατάσταση και θα βασίζεται στους δείκτες αποτελέσματος.

• Εκτίμηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και συνεισφορά τους στις περιοχές εστίασης 
των προτεραιοτήτων για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και εκτίμηση πολλαπλών 
αποτελεσμάτων και συνεργειών και ανάλυση των συμπληρωματικών δεικτών αποτελέσματος.

• Παρακολούθηση της προόδου του ΠΑΑ σε σχέση με τους δείκτες στόχου και τους δείκτες 
εκροών.

• Εκτίμηση της προόδου και των επιτευγμάτων σε εξειδικευμένα θέματα αξιολόγησης, όπως το 
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

• Εκτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί προκειμένου να εξασφαλισθεί η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στη χρήση του ΕΓΤΑΑ για τη στήριξη της χωρικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές μέσω των LEADER τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, και εφόσον υφίστανται των 
πολυταμειακών CLLD.

• Εκτίμηση της συνεισφοράς του ΠΑΑ στους εγκάρσιους στόχους της αγροτικής ανάπτυξης, όπως 
η καινοτομία, το περιβάλλον και η μείωση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

• Εκτίμηση της συνεισφοράς του ΠΑΑ στην Στρατηγική 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμού ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης και της συνεισφοράς του ΠΑΑ στους βασικούς 
στόχους.

• Εκτίμηση της χρήσης των πόρων της τεχνικής βοήθειας.

 

Για να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των προαναφερθέντων αξιολογικών εργασιών, η Διαχειριστική 
Αρχή άμεσα θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

 

• Επισκόπηση και εξέταση των κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένης και της 
διασύνδεσής τους με τους δείκτες).

• Ανάπτυξη και επεξεργασία ερωτημάτων αξιολόγησης, σε περίπτωση που έχουν τεθεί ειδικοί για 
το ΠΑΑ στόχοι, πέραν των κοινών ερωτημάτων, και διασύνδεσή τους με τη λογικής της 
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παρέμβασης, τους προτεινόμενους δείκτες, και τα κριτήρια.

• Προετοιμασία Τεχνικών Δελτίων για τους ειδικούς δείκτες του ΠΑΑ.

• Εντοπισμός συμπληρωματικών τύπων απαιτούμενων στοιχείων που πρέπει να συγκεντρωθούν 
και προσδιορισμός των σχετικών πηγών.

• Επισκόπηση των πιθανών προσεγγίσεων για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και των 
επιπτώσεων.

• Συνεργασία και συμφωνία με τους παρόχους των στατιστικών στοιχείων ως προς τη 
διαθεσιμότητα και την επικαιροποίησή τους.

• Αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και αδυναμιών που έχουν ήδη εντοπισθεί κατά τη διαδικασία 
του προγραμματισμού στη συγκέντρωση συγκεκριμένων στοιχείων.

• Προετοιμασία των Τεχνικών Προδιαγραφών για τις μελέτες αξιολόγησης που θα ανατεθούν και 
προετοιμασία αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος.

 

Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν μέσω οριζόντιων αξιολογήσεων (δηλαδή επιχειρησιακού χαρακτήρα 
αξιολογήσεις που εξετάζουν συνολικά την τήρηση της λογικής της παρέμβασης, της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας, τη λειτουργικότητα του συστήματος παρακολούθησης, την ανταπόκριση των 
μηχανισμών εφαρμογής στην τήρηση των δεσμεύσεων για την έγκαιρη συγκέντρωση του συνόλου των 
στοιχείων) και μέσω ειδικών θεματικών αξιολογήσεων, με στόχο τη διερεύνηση της πορείας υλοποίησης 
των δράσεων που εντάσσονται σε συγκεκριμένα μέτρα και εξυπηρετούν οριζόντια το σύνολο των 
Προτεραιοτήτων του ΠΑΑ, όπως είναι το μέτρο των Γεωργικών Συμβούλων, το μέτρο της συνεργασίας. 
Διακριτή αξιολογική ενότητα θα αποτελέσει η μέτρηση της συμβολής των μέτρων του ΠΑΑ στο 
μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη διαχείριση των υδάτων. Ο ακριβής 
προσδιορισμός των θεματικών αξιολογήσεων θα γίνει από την Ομάδα Καθοδήγησης ενδεχομένως και με 
τη συνδρομή Εξωτερικών Συμβούλων.

 

Παράλληλα, η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο θα διοργανώσει δύο 
διακριτούς εκπαιδευτικούς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος θα απευθύνεται στα στελέχη των φορέων 
εφαρμογής, ενώ ο δεύτερος κύκλος θα απευθύνεται στα στελέχη των ΟΤΔ με έμφαση στην ανάπτυξη 
μεθόδων αυτοαξιολόγησης.

9.4. Data and information

Brief description of the system to record, maintain, manage and report statistical information on RDP 
implementation and provision of monitoring data for evaluation. Identification of data sources to be used, 
data gaps, potential institutional issues related to data provision, and proposed solutions. This section should 
demonstrate that appropriate data management systems will be operational in due time.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ), λαμβάνοντας 
υπόψη τα όσα αναφέρονται στο Κανονιστικό Πλαίσιο, αλλά και στις κατευθυντήριες οδηγίες για το 
σχέδιο αξιολόγησης, παράλληλα με την εκπόνηση του Προγράμματος, προγραμματίζει τις κατάλληλες 
ενέργειες, ώστε να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη του κατάλληλου συστήματος 
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συλλογής δεδομένων, ώστε αυτά να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΑΑ.

Η εκτίμηση των αναγκών σε δεδομένα ανά είδος / κατηγορία δείκτη θα είναι το πρώτο βήμα για το 
στήσιμο του συστήματος συλλογής / διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση 
του ΠΑΑ, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα μελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο 
ειδικότερα για τους δείκτες αποτελέσματος και επιπτώσεων.

Ένα από τα βασικά βήματα για τη λειτουργία του συστήματος συλλογής/ διαχείρισης των δεδομένων θα 
είναι η ενημέρωση και οι κατευθυντήριες οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εφαρμογής 
έτσι ώστε στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Μέτρων (ΚΥΑ, φόρμες αιτήσεων ενίσχυσης, κριτήρια 
επιλογής και βαθμολόγησης) να προβλεφθούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα συλλέγονται και θα 
καταχωρούνται για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ.

Για τις ανάγκες παρακολούθησης του Προγράμματος και ειδικότερα της σύνταξης των ετήσιων 
εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ετήσιων εκθέσεων των ετών 2017 και 2019, προβλέπεται να 
αξιοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) το οποίο και 
θα αναβαθμισθεί. Συγκεκριμένα, θα παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης, σε επίπεδο πράξης, όλων 
των δεδομένων που απαιτούνται, ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός των δεικτών εκροών, των δεικτών 
στόχου και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως και των δεικτών αποτελέσματος. Ακόμη, θα 
παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των σχετικών πινάκων του Σχεδίου Δεικτών. Τα 
δεδομένα αυτά θα περιλαμβάνονται στην αίτηση, που θα υποβάλλεται από τους δυνητικούς δικαιούχους 
και θα καταχωρούνται είτε απευθείας στο ΟΠΣΑΑ είτε μέσω ενός υποσυστήματος συλλογής αιτήσεων, 
αφού βεβαίως ελέγχεται η ακρίβεια και η ορθότητα των δεδομένων από το αρμόδιο επιφορτισμένο 
στέλεχος του Φορέα Εφαρμογής, ενώ την τελική ευθύνη θα έχει η Διαχειριστική Αρχή.

Θα προβλέπεται η δυνατότητα οι δείκτες και οι σχετικοί πίνακες παρακολούθησης του ΠΑΑ να 
παράγονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτηθεί, ώστε να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για 
την παρακολούθηση του τόσο σε θέματα εφαρμογής και υλοποίησης, όσο και σε θέματα αξιολόγησης.

Όσον αφορά στους δείκτες επιπτώσεων, οι τιμές των οποίων δεν παρέχονται από πηγές όπως Eurostat ή 
ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα FICHE τους, τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό τους θα προκύψουν 
από σχετική αξιολόγηση από εξωτερικό αξιολογητή. 

Οι δείκτες και οι τιμές, που λαμβάνουν κατά την υλοποίηση των έργων, θα μπορούν να αθροισθούν σε 
όποιο επιθυμητό επίπεδο πέραν του Μέτρου, δηλαδή σε Περιοχή Εστίασης, Προτεραιότητας μέσω 
ειδικότερων αναφορών-εκτυπωτικών, που θα προσδιορισθούν ανάλογα με τις ανάγκες.

Επιπλέον, θα προβλέπεται η δυνατότητα καταχώρησης της εξέλιξης των σχετικών δεδομένων στην 
έναρξη, λήξη της πράξης ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή απαιτηθεί μέσω της αποστολής 
σχετικών στοιχείων από τους αποδέκτες των ενισχύσεων, μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
καταχώρησης τους σε Βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί εάν δεν καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση 
της ανάγκης αυτής από το ΟΠΣΑΑ. 

Οι πίνακες παρακολούθησης του Σχεδίου Δεικτών, οι οποίοι θα παράγονται μέσω του ΟΠΣΑΑ θα 
διαβιβάζονται στη συνέχεια, μέσω διεπαφής (web services) στο SFC2014.

Τέλος, αφενός λόγω της παραμετρικής φύσης του συστήματος και αφετέρου στα πλαίσια της 
συντήρησης του, θα υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού των πληροφοριών που καταχωρούνται, εφόσον 
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προκύψει ανάλογη ανάγκη.

Με βάση τις μελέτες, για τις μεθοδολογίες υπολογισμού των δεικτών αποτελέσματος και επιπτώσεων 
κατ’ επέκταση και των αναγκών σε δεδομένα εκτός αυτών που συλλέγονται από τις αιτήσεις ενίσχυσης, 
θα σχεδιαστεί κατά περίπτωση ο οδηγός συλλογής δεδομένων. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα 
δεδομένα που απαιτούνται, τις πηγές συλλογής τους (έρευνες, εξωτερικές βάσεις δεδομένων, Eurostat, 
ΕΛΣΤΑΤ, FADN, Ελληνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων) και τους υπεύθυνους για τη συλλογή 
τους (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμής, Αξιολογητής). Ακόμη, στον οδηγό θα 
περιλαμβάνεται ο ορισμός των εννοιών για κάθε δείκτη, αλλά και ο ορισμός των εννοιών για κάθε 
πρωτογενές στοιχείο που συνδέεται με τον αντίστοιχο δείκτη, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή αντίληψη 
μεταξύ των Φορέων που εμπλέκονται με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. Η κοινή αντίληψη 
των εννοιών για κάθε δείκτη θα οδηγήσει στην αποφυγή μεθοδολογικών σφαλμάτων κατά τους 
υπολογισμούς τους.

Με βάση την τρέχουσα εμπειρία ο βαθμός υλοποίησης των Μέτρων καθορίζει και τη ροή των δεδομένων 
παρακολούθησης που συνδέονται με τους δικαιούχους οπότε μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην έγκαιρη και 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίηση των Μέτρων. Ακόμη, με δεδομένο ότι οι αιτήσεις 
ενισχύσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για την έγκαιρη τροφοδότηση 
των εκθέσεων με τα απαιτούμενα δεδομένα είναι η σύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων υποβολής 
των αιτήσεων ενίσχυσης και του ΟΠΣΑΑ.  

Για τον υπολογισμό της αντίστροφης κατάστασης όπου οι μεθοδολογίες (κυρίως σε Μέτρα με ιδιωτικές 
επενδύσεις) απαιτούν ομάδες ελέγχου, με την ένταξη των δικαιούχων στο ΠΑΑ θα συγκροτούνται και οι 
αντίστοιχες ομάδες ελέγχου. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι είναι γεωργοί, η αναζήτηση των ομάδων 
ελέγχου θα πραγματοποιηθεί μέσω του FADN. Αν μέσω του FADN δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των 
ομάδων ελέγχου, τότε η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί μέσω των θεσμικών συλλογικών οργανώσεων 
των γεωργών στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις που οι 
δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, η συγκρότηση των ομάδων ελέγχου θα πραγματοποιηθεί μέσων των 
θεσμικών συλλογικών οργανώσεων των επιχειρήσεων (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος) στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης του ΠΑΑ.

 

Πιθανά κατά τη συγκρότηση αλλά και επεξεργασία των στοιχείων των ομάδων ελέγχου να απαιτούνται 
προσωπικά δεδομένα. Για την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις που 
ισχύουν σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πρωτεύουσας σημασίας ενέργεια είναι η άμεση αναβάθμιση και προσαρμογή του ΟΠΣΑΑ.

9.5. Timeline

Major milestones of the programming period, and indicative outline of the timing needed to ensure that 
results are available at the appropriate time.

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο τα κύρια και σημαντικότερα ορόσημα, τα οποία αποτελούν τους βασικούς 
άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται ο σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος του σχεδίου αξιολόγησης 
είναι οι ετήσιες εκθέσεις που θα υποβληθούν τα έτη 2017 και 2019 και η έκθεση της εκ των υστέρων 
αξιολόγησης το 2024. Τα ορόσημα αυτά καθορίζουν το χρόνο εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών, 
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έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις σε σχέση με τα καθήκοντα αυτά δηλαδή τη διαθεσιμότητα 
του συνόλου των στοιχείων για τα έτη 2016 και 2018. Η ετήσια έκθεση του 2019 απαιτεί την ύπαρξη 
στοιχείων που θα επιτρέψουν την εκτίμηση της συμβολής του Προγράμματος στους στόχους της 
Στρατηγικής ΕΕ 2020 και μια πρώτη εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του προγράμματος. 
Εκτός από αυτά τα κύρια ορόσημα, για τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος λαμβάνονται υπόψη και οι 
ετήσιες εκθέσεις των άλλων ετών, αλλά και τα δεδομένα – δείκτες που θα αποστέλλονται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ενδεικτικά ανά έτος περιγράφονται οι ενέργειες για την εκτέλεση των καθηκόντων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης:

Τα έτη 2014-2015 

• Καθορισμός των εμπλεκομένων και του ρόλου τους στο Σύστημα Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης

• Σύσταση της ομάδας καθοδήγησης για την αξιολόγηση

• Κατάρτιση σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων αξιολόγησης στους εμπλεκόμενους φορείς ανάλογα 
με τα καθήκοντά τους και τις αρμοδιότητές τους

• Δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση των δεδομένων

• Μέριμνα για να υπάρχει διαθεσιμότητα των απαραίτητων δεδομένων για την αξιολόγηση

• Εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή δεδομένων από άλλες 
πηγές

• Κατάρτιση προδιαγραφών, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι 
θα συνδράμουν σε θέματα αξιολόγησης

Έτος 2016 

• Προετοιμασία και εκτέλεση διαγωνισμού στην περίπτωση που προσληφθεί εξωτερικός 
αξιολογητής για την ετήσια έκθεση του 2017

• Κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης του 2016, η οποία αφορά τα δύο προηγούμενα έτη

Έτος 2017

• Η ΔΑ  σε συνεργασία με την ομάδα καθοδήγησης κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την 
προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης του 2017, η οποία έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις.

• Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης του 2017 και διάχυση των αποτελεσμάτων της ετήσιας έκθεσης του 
2017

Έτος 2018

• Επανεξέταση των απαιτήσεων του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (π.χ. 
κοινά ερωτήματα αξιολόγησης, απαιτήσεις δεικτών κ.λ.π.) και ταυτοποίηση νέων αναγκών 
αξιολόγησης

• Υποβολή ετήσιας έκθεσης 2018 και διάχυση των αποτελεσμάτων αυτής.

• Προετοιμασία για τη διεξαγωγή διαγωνισμών σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για 
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εξειδικευμένες μελέτες ή για εξωτερικό συνεργάτη για την ετήσια έκθεση του 2018

Έτος 2019

• Δίδονται απάντησεις στα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης, αξιολογείται η συνεισφορά του ΠΑΑ 
στους εγκάρσιους στόχους  της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στη στρατηγική της Ευρώπης 2020, 
και στους στόχους των Επενδυτικών Ταμείων. Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται το Εθνικό 
Αγροτικό Δίκτυο, η Τεχνική Βοήθεια.

• Υποβολή ετήσιας έκθεσης 2019, η οποία έχει ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις και διάχυση των 
αποτελεσμάτων αυτής.

Έτος 2020

• Υποβολή της ετήσιας έκθεσης 2020 και διάχυση των αποτελεσμάτων αυτής

Έτη 2021-2023 

• Υποβάλλονται οι ετήσιες εκθέσεις για το 2021, 2022 και το 2023 και πραγματοποιείται διάχυση 
των αποτελεσμάτων τους

• Προετοιμασία προδιαγραφών και έναρξη διαδικασιών για την πρόσληψη και ανάθεση σε 
αξιολογητή που θα εκπονήσει την εκ των υστέρων αξιολόγηση.

Έτος 2024

• Υποβολή της ετήσιας έκθεσης και της εκ των υστέρων αξιολόγησης και πραγματοποιείται η 
διάχυση των αποτελεσμάτων τους

• Αξιολόγησης της επικοινωνιακής στρατηγικής της διάχυσης των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης

 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων παρακολούθησης και αξιολόγησης υπάρχουν ενέργειες όπως ο 
συντονισμός της διακυβέρνησης, η αύξηση των ικανοτήτων στην αξιολόγηση, ο έλεγχος της πληρότητας 
και ποιότητας των δεδομένων και η διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, οι οποίες θα 
εκτελούνται καθ’ όλη την προγραμματική περίοδο.

9.6. Communication

Description of how evaluation findings will be disseminated to target recipients, including a description of 
the mechanisms established to follow-up on the use of evaluation results.

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και των συστάσεων της αξιολόγησης θα καταρτιστεί ένα σχέδιο 
επικοινωνίας από τη Διαχειριστική Αρχή και το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων 
πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα χρησιμοποιηθούν για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχου σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων του ΠΑΑ. Το σχέδιο επικοινωνίας για την αξιολόγηση θα συνάδει με τη 
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στρατηγική/σχέδιο δημοσιότητας του ΠΑΑ και θα εξειδικευτεί σε συνεργασία και με τη συμβολή της 
Ομάδας Καθοδήγησης και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. .

Σκοπός του σχεδίου επικοινωνίας είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τον προγραμματισμό και υλοποίηση 
του ΠΑΑ, αλλά και οι ωφελούμενοι και το ευρύ κοινό να αποκομίσουν μια σφαιρική εικόνα για τα 
επιτεύγματά του.

Το περιεχόμενό του Σχεδίου Επικοινωνίας θα καθορίζει τις ακόλουθες παραμέτρους:

• Τον κύριο φορέα υπεύθυνο για την εκπόνηση και την εφαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας 
για τα επιτεύγματα του ΠΑΑ, ο οποίος θα είναι η Διαχειριστική Αρχή. Για την εκτέλεση των 
σχετικών ενεργειών επικοινωνίας, η Διαχειριστική Αρχή θα συνεργάζεται με τους υπεύθυνους 
φορείς με βάση το σύστημα διακυβέρνησης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΑΑ. 
Ακόμη, θα συνεργάζεται με τους υπεύθυνους για τη στρατηγική δημοσιότητας του ΠΑΑ καθώς 
θα είναι συμπληρωματικές οι δράσεις.

• Τις ομάδες στόχου της στρατηγικής επικοινωνίας ανάλογα με το ρόλο και την εμπλοκή τους στον 
προγραμματισμό, εφαρμογή και αξιολόγηση του ΠΑΑ. Εκτός από τους άμεσα εμπλεκόμενους 
(Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών, Φορείς εφαρμογής, πάροχοι δεδομένων και 
στοιχείων όπως η Στατιστική Υπηρεσία και αρμόδια τμήματα Υπουργείων), εξειδικευμένη 
πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται στα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, στους 
κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους (αγροτικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις , 
φορείς της αυτοδιοίκησης), αλλά και στο ευρύτερο κοινό όπως επίσης και στα διάφορα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωκοινοβούλιο, Επιτροπή των Περιφερειών κλπ).

• Το είδος των πληροφοριών. Ο προσδιορισμός των ομάδων στόχου συνδέεται άρρηκτα με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες πληροφοριών για κάθε ομάδα, οι οποίες θα προσδιορίζονται με σαφήνεια στο 
σχέδιο επικοινωνίας.

• Το χρόνο διάχυσης των πληροφοριών. Παράλληλα με τις ανάγκες πληροφόρησης θα 
προσδιορίζεται και ο κατάλληλος χρόνος ενημέρωσης με τα πορίσματα της αξιολόγησης ανά 
ομάδα στόχου όχι μόνο στη βάση διαθεσιμότητας των πορισμάτων, αλλά ακόμη στη βάση των 
αναγκών τους όπως και της «γλώσσας» επικοινωνίας με δεδομένη τη μη εξοικείωση του 
ευρύτερου κοινού στόχου με την τεχνική ορολογία που συχνά χρησιμοποιείται στις Εκθέσεις 
Αξιολόγησης.

• Επικοινωνιακά Εργαλεία. Με βάση τις ομάδες-στόχους και τις ανάγκες πληροφοριών τους σε 
σχέση με τα πορίσματα της αξιολόγησης, θα προσδιορισθούν τα κύρια επικοινωνιακά εργαλεία 
που θα αξιοποιηθούν. Βασικό επικοινωνιακό εργαλείο με αποδέκτη όλες τις ομάδες στόχου θα 
είναι η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του ΠΑΑ. Στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ θα αναρτώνται όλες οι 
εκθέσεις υλοποίησης και αξιολόγησης, τα ενημερωτικά δελτία με σχετικά θέματα με την πορεία 
και αξιολόγηση του ΠΑΑ, καθώς και κάθε ενημέρωση σε σχέση με τη διοργάνωση σχετικών 
ημερίδων και συνεδρίων. Για τις ομάδες στόχου με τεχνοκρατικό χαρακτήρα όπως η 
Διαχειριστική Αρχή, ο Οργανισμός Πληρωμών, οι Φορείς Εφαρμογής και γενικότερα οι 
εμπλεκόμενοι στο σύστημα διακυβέρνησης της παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ θα 
αξιοποιηθούν κατά περίπτωση επικοινωνιακά εργαλεία όπως εσωτερικές συνεδριάσεις, ομάδες 
εργασίας και ενημερωτικά δελτία ή άλλα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας.

Η επικοινωνιακή στρατηγική των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης θα παρακολουθείται σε ετήσια βάση 
παράλληλα με τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και το γενικότερο πλάνο αξιολόγησης αλλά και στο 
πλαίσιο διακριτής δράσης που θα περιληφθεί στην αξιολόγηση του συνολικού σχεδίου επικοινωνίας του 
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ΠΑΑ.

9.7. Resources

Description of the resources needed and foreseen to implement the plan, including an indication of 
administrative capacity, data, financial resources, IT needs. Description of capacity building activities 
foreseen to ensure that the evaluation plan can be fully implemented.

Το πλάνο αξιολόγησης για την υλοποίησή του απαιτεί τόσο διοικητικούς πόρους (ανθρώπινο δυναμικό), 
όσο και οικονομικούς πόρους. Η περιγραφή των απαιτούμενων πόρων είναι ενδεικτική και θα 
εξειδικευθεί περαιτέρω με την αναλυτικότερη καταγραφή των αναγκών και λεπτομερή καταγραφή των 
ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης όπως επίσης και με την ακριβή διάγνωση των αναγκών για 
δράσεις απόκτησης ικανοτήτων ιδιαίτερα για τους φορείς εφαρμογής και τους Ενδιάμεσους Φορείς 
Διαχείρισης των Περιφερειών. Η παρούσα καταγραφή των απαιτούμενων πόρων βασίζεται στην 
αποκτηθείσα εμπειρία και στις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο.

Οι απαιτούμενοι πόροι εκτιμήθηκαν με βάση τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στις θεματικές ενότητες 
του σχεδίου αξιολόγησης για τη διακυβέρνηση και το συντονισμό, για την προετοιμασία της 
αξιολόγησης, για την εφαρμογή της αξιολόγησης, για τις εκθέσεις και τη διάχυση των αποτελεσμάτων 
της αξιολόγησης. Το συνολικό ύψος των δαπανών που διατεθούν για δράσεις αξιολόγησης 
(συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών) αναμένεται ότι θα κυμανθούν 
μεταξύ οκτώ και δέκα εκατομμυρίων και ανέρχονται κατά προσέγγιση στο 20% των πόρων της τεχνικής 
βοήθειας (εξαιρουμένων των ποσών που θα διατεθούν για τη λειτουργία του ΕΑΔ).

Για τους σκοπούς α) της διακυβέρνησης και του συντονισμού του έργου της αξιολόγησης για το σύνολο 
της προγραμματικής περιόδου, εκτιμάται ότι χρειάζονται 252 περίπου ανθρωπομήνες εργασίας, β) της 
προετοιμασίας της αξιολόγησης και της εκπόνησης των αναγκαίων συνοδευτικών μελετών, εκτιμάται ότι 
χρειάζονται 500 περίπου ανθρωπομήνες εργασίας, γ) της υλοποίησης της αξιολόγησης, εκτιμάται ότι 
χρειάζονται 1200 περίπου ανθρωπομήνες εργασίας (δύο οριζόντιες αξιολογήσεις και τουλάχιστον 4 
θεματικές αξιολογήσεις, δ) της βελτίωσης των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων και της διάχυσης 
των αποτελεσμάτων, εκτιμάται ότι χρειάζονται 200 ανθρωπομήνες περίπου εργασίας.

Για την εκτίμηση των οικονομικών πόρων λήφθηκαν υπόψη οι απαιτούμενες ενέργειες αξιολόγησης με 
βάση το θεσμικό πλαίσιο και όπως εξειδικεύονται στο σχέδιο αξιολόγησης. Ακόμη, λήφθηκε υπόψη ο 
αριθμός και το κόστος των ενεργειών αξιολόγησης για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 σε 
συνάρτηση πάντα με την αποτελεσματικότητά τους για την κάλυψη των αναγκών αξιολόγησης.

Από την αποκτηθείσα εμπειρία αναδεικνύεται η ανάγκη διάθεσης σημαντικών ανθρώπινων πόρων για 
την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της παρακολούθησης και αξιολόγησης από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Η ανάγκη αυτή θα ληφθεί υπόψη κατά στη δομή των εμπλεκόμενων με τη 
διαχείριση φορέων, παράλληλα με τη δημιουργία συνδέσμων για τα θέματα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης.

Στους υπολογισμούς των οικονομικών πόρων δεν λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβές του προσωπικού των 
εμπλεκόμενων φορέων (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών, Φορείς Εφαρμογής) στην 
υλοποίηση και αξιολόγηση του ΠΑΑ.
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10. FINANCING PLAN

10.1.  Annual EAFRD contributions in (€)

Types of 
regions and 
additional 
allocations

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

59(3)(a) - Less 
developed regions 
& outermost regions 
and in the smaller 
Aegean islands 
within the meaning 
of Regulation (EEC) 
No 2019/93

333.867.805,00 333.581.897,00 333.290.112,00 332.992.327,00 332.689.100,00 332.369.801,00 331.991.958,00 2.330.783.000,00

59(3)(b) - All 
regions whose GDP 
per capita for the 
2007-2013 period 
was less than 75 % 
of the average of the 
EU-25 for the 
reference period but 
whose GDP per 
capita is above 75 % 
of the GDP average 
of the EU-27

155.884.022,00 155.750.530,00 155.614.295,00 155.475.258,00 155.333.680,00 155.184.598,00 155.008.182,00 1.088.250.565,00

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

111.488.935,00 111.393.462,00 111.296.026,00 111.196.586,00 111.095.329,00 110.988.705,00 110.862.531,00 778.321.574,00

59(3)(d) - Other 
regions

3.811.068,00 3.807.804,00 3.804.473,00 3.801.074,00 3.797.612,00 3.793.968,00 3.789.655,00 26.605.654,00

Total 605.051.830,00 604.533.693,00 604.004.906,00 603.465.245,00 602.915.721,00 602.337.072,00 601.652.326,00 4.223.960.793,00

(Out of which) 
Performance reserve 
article 20 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013

36.303.109,80 36.272.021,58 36.240.294,36 36.207.914,70 36.174.943,26 36.140.224,32 36.099.139,56 253.437.647,58
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10.2.  Single EAFRD contribution rate for all measures broken down by type of region as referred to in Article 59(3) of Regulation (EU) No 
1305/2013

Article establishing the maximum contribution rate. Applicable 
EAFRD 

Contribution 
Rate 

Min 
applicable 

EAFRD cont. 
rate 2014-
2020 (%)

Max 
applicable 

EAFRD cont. 
rate 2014-
2020 (%)

59(3)(a) - Less developed regions & outermost regions and in the smaller Aegean islands within the meaning of Regulation (EEC) No 2019/93 85% 20% 85%

59(3)(b) - All regions whose GDP per capita for the 2007-2013 period was less than 75 % of the average of the EU-25 for the reference period but 
whose GDP per capita is above 75 % of the GDP average of the EU-27

75% 20% 75%

59(3)(c) - Transition regions other than those referred to in article 59(3)(b) 63% 20% 63%

59(3)(d) - Other regions 53% 20% 53%
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10.3. Breakdown by measure and type of operation with different EAFRD contribution rate (in € total period 2014-2020)

10.3.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 0.00 (2A)

0.00 (2B)

0.00 (3A)

0.00 (3B)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5D)

0.00 (5E)

0.00 (P4)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 8,070,500.00 (2A)

30,731,887.00 (2B)

1,969,791.00 (3A)

249,409.00 (3B)

986,719.00 (5A)

19,688.00 (5B)

89,689.00 (5C)

305,800.00 (5D)

262,505.00 (5E)

1,664,400.00 (P4)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-

Main 75% 85% 0.00 (2A)

0.00 (2B)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

0.00 (3A)

0.00 (3B)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5D)

0.00 (5E)

0.00 (P4)

2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 3,614,850.00 (2A)

13,765,094.00 (2B)

882,287.00 (3A)

111,713.00 (3B)

441,960.00 (5A)

8,818.00 (5B)

40,173.00 (5C)

136,970.00 (5D)

117,578.00 (5E)

745,500.00 (P4)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

Main 63% 73% 0.00 (2A)

0.00 (2B)

0.00 (3A)

0.00 (3B)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5D)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

0.00 (5E)

0.00 (P4)

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 2,774,052.00 (2A)

10,563,394.00 (2B)

677,071.00 (3A)

85,729.00 (3B)

339,162.00 (5A)

6,767.00 (5B)

30,829.00 (5C)

105,111.00 (5D)

90,230.00 (5E)

572,100.00 (P4)

Main 53% 63% 0.00 (2A)

0.00 (2B)

0.00 (3A)

0.00 (3B)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5D)

0.00 (5E)

0.00 (P4)

59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 

80% 90% 87,280.00 (2A)

332,356.00 (2B)

21,303.00 (3A)

2,697.00 (3B)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

10,671.00 (5A)

213.00 (5B)

970.00 (5C)

3,307.00 (5D)

2,839.00 (5E)

18,000.00 (P4)

Total 0,00 79.939.412,00
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10.3.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 85% 95% 19,013,018.00 (2A)

8,700,247.00 (2B)

5,890,112.00 (3A)

1,038,204.00 (3B)

10,268,414.00 (5A)

204,885.00 (5B)

933,363.00 (5C)

3,182,336.00 (5D)

2,731,794.00 (5E)

17,320,791.00 (P4)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per capita 
for the 2007-2013 
period was less than 
75 % of the average of 
the EU-25 for the 
reference period but 
whose GDP per capita 
is above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

Main 75% 85% 8,516,105.00 (2A)

3,896,920.00 (2B)

2,638,235.00 (3A)

465,021.00 (3B)

4,599,317.00 (5A)

91,770.00 (5B)

418,062.00 (5C)

1,425,397.00 (5D)

1,223,595.00 (5E)

7,758,140.00 (P4)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

Main 63% 73% 6,535,296.00 (2A)

2,990,514.00 (2B)

2,024,593.00 (3A)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

356,859.00 (3B)

3,529,536.00 (5A)

70,424.00 (5B)

320,822.00 (5C)

1,093,856.00 (5D)

938,993.00 (5E)

5,953,632.00 (P4)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 53% 63% 205,620.00 (2A)

94,091.00 (2B)

63,700.00 (3A)

11,228.00 (3B)

111,050.00 (5A)

2,216.00 (5B)

10,094.00 (5C)

34,416.00 (5D)

29,544.00 (5E)

187,320.00 (P4)

Total 0,00 124.879.530,00
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10.3.3. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 85% 95% 24,124,427.00 (3A)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per capita 
for the 2007-2013 
period was less than 
75 % of the average of 
the EU-25 for the 
reference period but 
whose GDP per capita 
is above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

Main 75% 85% 12,537,944.00 (3A)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

Main 63% 73% 5,882,940.00 (3A)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 53% 63% 144,041.00 (3A)

Total 0,00 42.689.352,00
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10.3.4. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 319,838,066.00 (2A)

156,691,736.00 (3A)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5E)

22,173,000.00 (6A)

4,518,000.00 (6B)

0.00 (P4)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 0.00 (2A)

0.00 (3A)

207,001,543.00 (5A)

6,432,300.00 (5B)

14,423,100.00 (5C)

11,295,000.00 (5E)

0.00 (6A)

0.00 (6B)

225,900.00 (P4)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 

Main 75% 85% 96,202,662.00 (2A)

16,239,463.00 (3A)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

0.00 (5E)

2,298,000.00 (6A)

3,345,000.00 (6B)

0.00 (P4)

above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 0.00 (2A)

0.00 (3A)

148,393,411.00 (5A)

965,700.00 (5B)

2,990,100.00 (5C)

8,362,500.00 (5E)

0.00 (6A)

0.00 (6B)

167,250.00 (P4)

Main 63% 73% 84,143,762.00 (2A)

32,881,732.00 (3A)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5E)

4,653,000.00 (6A)

2,137,000.00 (6B)

0.00 (P4)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 

75% 85% 0.00 (2A)

0.00 (3A)

95,588,059.00 (5A)

1,410,900.00 (5B)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

3,332,100.00 (5C)

5,342,500.00 (5E)

0.00 (6A)

0.00 (6B)

106,850.00 (P4)

Main 53% 63% 2,297,656.00 (2A)

6,190,500.00 (3A)

79,500.00 (5A)

191,100.00 (5B)

254,700.00 (5C)

0.00 (5E)

876,000.00 (6A)

0.00 (6B)

0.00 (P4)

59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 0.00 (2A)

0.00 (3A)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5E)

0.00 (6A)

0.00 (6B)

0.00 (P4)

Total 0,00 1.261.048.090,00
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10.3.5. M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events and introduction of appropriate 
prevention actions (art 18) 

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 85% 95% 24,966,000.00 (3B)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per capita 
for the 2007-2013 
period was less than 
75 % of the average of 
the EU-25 for the 
reference period but 
whose GDP per capita 
is above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

Main 75% 85% 11,182,500.00 (3B)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

Main 63% 73% 8,581,500.00 (3B)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 53% 63% 270,000.00 (3B)

Total 0,00 45.000.000,00
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10.3.6. M06 - Farm and business development (art 19)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 12,205,600.00 (2A)

0.00 (2B)

191,228,749.00 (6A)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 0.00 (2A)

155,040,000.00 (2B)

0.00 (6A)

Main 75% 85% 5,467,000.00 (2A)

0.00 (2B)

136,018,905.00 (6A)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 0.00 (2A)

64,176,000.00 (2B)

0.00 (6A)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

Main 63% 73% 4,195,400.00 (2A)

0.00 (2B)

39,464,144.00 (6A)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 0.00 (2A)

19,848,000.00 (2B)

0.00 (6A)

Main 53% 63% 132,000.00 (2A)

0.00 (2B)

3,728,713.00 (6A)

59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

80% 90% 0.00 (2A)

936,000.00 (2B)

0.00 (6A)

Total 0,00 632.440.511,00
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10.3.7. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 85% 95% 36,459,933.00 (6B)

24,857,476.00 (6C)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per capita 
for the 2007-2013 
period was less than 
75 % of the average of 
the EU-25 for the 
reference period but 
whose GDP per capita 
is above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

Main 75% 85% 16,330,738.00 (6B)

8,858,074.00 (6C)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

Main 63% 73% 12,532,281.00 (6B)

7,681,708.00 (6C)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 53% 63% 394,304.00 (6B)

170,428.00 (6C)

Total 0,00 107.284.942,00
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10.3.8. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 11,096,000.00 (5C)

28,683,600.00 (5E)

48,566,550.00 (P4)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 0.00 (5C)

36,414,630.00 (5E)

59,727,006.00 (P4)

Main 75% 85% 4,970,000.00 (5C)

1,711,600.00 (5E)

2,898,050.00 (P4)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 0.00 (5C)

1,150,605.00 (5E)

1,887,214.00 (P4)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 

Main 63% 73% 3,814,000.00 (5C)

8,575,600.00 (5E)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

14,520,050.00 (P4)article 59(3)(b)

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 0.00 (5C)

7,434,765.00 (5E)

12,194,447.00 (P4)

Main 53% 63% 120,000.00 (5C)

5,029,200.00 (5E)

8,515,350.00 (P4)

59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 0.00 (5C)

0.00 (5E)

0.00 (P4)

Total 0,00 257.308.667,00
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10.3.9. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 0.00 (3A)59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 15,169,557.00 (3A)

Main 75% 85% 0.00 (3A)59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 6,794,583.00 (3A)

Main 63% 73% 0.00 (3A)59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b) 59(4)(a) - Measures 

referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 

90% 95% 5,214,193.00 (3A)



762

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Article 19(1)(a)(i)

Main 53% 63% 0.00 (3A)59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

80% 90% 164,054.00 (3A)

Total 0,00 27.342.387,00



763

10.3.10. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 0.00 (5E)

0.00 (P4)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 3,328,800.00 (5E)

140,641,798.00 (P4)

Main 75% 85% 0.00 (5E)

0.00 (P4)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 1,491,000.00 (5E)

62,994,751.00 (P4)

Main 63% 73% 0.00 (5E)

0.00 (P4)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 

75% 85% 1,144,200.00 (5E)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

48,342,451.00 (P4)

Main 53% 63% 0.00 (5E)

0.00 (P4)

59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 36,000.00 (5E)

1,521,000.00 (P4)

Total 0,00 259.500.000,00
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10.3.11. M11 - Organic farming (art 29)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 0.00 (5D)

0.00 (P4)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 77,556,070.00 (5D)

201,133,493.00 (P4)

Main 75% 85% 0.00 (5D)

0.00 (P4)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 34,738,073.00 (5D)

90,089,534.00 (P4)

Main 63% 73% 0.00 (5D)

0.00 (P4)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 

75% 85% 26,658,151.00 (5D)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

69,135,106.00 (P4)

Main 53% 63% 0.00 (5D)

0.00 (P4)

59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 838,746.00 (5D)

2,175,200.00 (P4)

Total 0,00 502.324.373,00
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10.3.12. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 0.00 (P4)59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 4,161,000.00 (P4)

Main 75% 85% 0.00 (P4)59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 1,863,750.00 (P4)

Main 63% 73% 0.00 (P4)59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b) 59(4)(b) - Operations 

contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 

75% 85% 1,430,250.00 (P4)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

Main 53% 63% 0.00 (P4)59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 45,000.00 (P4)

Total 0,00 7.500.000,00
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10.3.13. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 0.00 (P4)59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 230,242,000.00 (P4)

Main 75% 85% 0.00 (P4)59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 103,127,500.00 (P4)

Main 63% 73% 0.00 (P4)59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b) 59(4)(b) - Operations 

contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 

75% 85% 79,140,500.00 (P4)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

Main 53% 63% 0.00 (P4)59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(b) - Operations 
contributing to the 
objectives of 
environment and 
climate change 
mitigation and 
adaptation under 
Article 17, points (a) 
and (b) of Article 
21(1),  Articles 28, 29, 
30, 31 and 34

75% 85% 2,490,000.00 (P4)

Total 0,00 415.000.000,00
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10.3.14. M14 - Animal Welfare (art 33)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 85% 95% 23,693,280.00 (3A)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per capita 
for the 2007-2013 
period was less than 
75 % of the average of 
the EU-25 for the 
reference period but 
whose GDP per capita 
is above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

Main 75% 85% 2,450,370.00 (3A)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

Main 63% 73% 3,753,660.00 (3A)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 53% 63% 102,690.00 (3A)

Total 0,00 30.000.000,00
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10.3.15. M16 - Co-operation (art 35)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 0.00 (2A)

0.00 (2B)

0.00 (3A)

0.00 (3B)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5D)

0.00 (5E)

0.00 (6A)

0.00 (6B)

0.00 (6C)

0.00 (P4)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 20,712,300.00 (2A)

9,477,829.00 (2B)

8,845,677.00 (3A)

1,559,159.00 (3B)

3,947,761.00 (5A)

78,769.00 (5B)

358,838.00 (5C)

1,223,470.00 (5D)

1,050,256.00 (5E)

5,923,915.00 (6A)

4,448,660.00 (6B)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

614,932.00 (6C)

6,659,095.00 (P4)

Main 75% 85% 0.00 (2A)

0.00 (2B)

0.00 (3A)

0.00 (3B)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5D)

0.00 (5E)

0.00 (6A)

0.00 (6B)

0.00 (6C)

0.00 (P4)

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 9,277,229.00 (2A)

4,245,206.00 (2B)

3,962,059.00 (3A)

698,361.00 (3B)

1,768,238.00 (5A)

35,281.00 (5B)

160,727.00 (5C)

548,004.00 (5D)

470,419.00 (5E)

2,653,376.00 (6A)

1,992,595.00 (6B)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

275,433.00 (6C)

2,982,668.00 (P4)

Main 63% 73% 0.00 (2A)

0.00 (2B)

0.00 (3A)

0.00 (3B)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5D)

0.00 (5E)

0.00 (6A)

0.00 (6B)

0.00 (6C)

0.00 (P4)

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 7,119,386.00 (2A)

3,257,790.00 (2B)

3,040,502.00 (3A)

535,925.00 (3B)

1,356,954.00 (5A)

27,075.00 (5B)

123,342.00 (5C)

420,540.00 (5D)

361,002.00 (5E)

2,036,212.00 (6A)

1,529,126.00 (6B)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

211,369.00 (6C)

2,288,913.00 (P4)

Main 53% 63% 0.00 (2A)

0.00 (2B)

0.00 (3A)

0.00 (3B)

0.00 (5A)

0.00 (5B)

0.00 (5C)

0.00 (5D)

0.00 (5E)

0.00 (6A)

0.00 (6B)

0.00 (6C)

0.00 (P4)

59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

80% 90% 223,998.00 (2A)

102,500.00 (2B)

95,663.00 (3A)

16,862.00 (3B)

42,694.00 (5A)

852.00 (5B)

3,881.00 (5C)

13,231.00 (5D)

11,358.00 (5E)

64,065.00 (6A)

48,111.00 (6B)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

6,650.00 (6C)

72,016.00 (P4)

Total 0,00 116.980.274,00
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10.3.16. M17 - Risk management (art 36-39)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 5,548,000.00 (3B)59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 0.00 (3B)

Main 75% 85% 2,485,000.00 (3B)59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 0.00 (3B)

Main 63% 73% 1,907,000.00 (3B)59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b) 59(4)(a) - Measures 

referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 

90% 95% 0.00 (3B)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Article 19(1)(a)(i)

Main 53% 63% 60,000.00 (3B)59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

80% 90% 0.00 (3B)

Total 0,00 10.000.000,00
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10.3.17. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 85% 95% 0.00 (6B)59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 124,830,000.00 (6B)

Main 75% 85% 0.00 (6B)59(3)(b) - All regions 
whose GDP per 
capita for the 2007-
2013 period was less 
than 75 % of the 
average of the EU-25 
for the reference 
period but whose 
GDP per capita is 
above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

90% 95% 55,912,500.00 (6B)

Main 63% 73% 0.00 (6B)59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b) 59(4)(a) - Measures 

referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 

90% 95% 42,907,500.00 (6B)
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Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Article 19(1)(a)(i)

Main 53% 63% 0.00 (6B)59(3)(d) - Other 
regions

59(4)(a) - Measures 
referred to in Articles 
14, 27 and 35, for the 
LEADER local 
development referred 
to in Article 32 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013 and for 
operations under 
Article 19(1)(a)(i)

80% 90% 1,350,000.00 (6B)

Total 0,00 225.000.000,00
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10.3.18. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 85% 95% 79,723,255.00

59(3)(b) - All regions 
whose GDP per capita 
for the 2007-2013 
period was less than 
75 % of the average of 
the EU-25 for the 
reference period but 
whose GDP per capita 
is above 75 % of the 
GDP average of the 
EU-27

Main 75% 85% 0.00

59(3)(c) - Transition 
regions other than 
those referred to in 
article 59(3)(b)

Main 63% 73% 0.00

59(3)(d) - Other 
regions

Main 53% 63% 0.00

Total 0,00 79.723.255,00
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10.3.19. M113 - Early retirement

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

TR - Discontinued 
Measure

Main 95% 95% 0.00

Total 0,00 0,00
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10.3.20. M131 - Meeting standards based on Community legislation

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

TR - Discontinued 
Measure

Main 95% 95% 0.00

Total 0,00 0,00
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10.3.21. M341 - Skills acquisition, animation and implementation

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

TR - Discontinued 
Measure

Main 95% 95% 0.00

Total 0,00 0,00
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11. INDICATOR PLAN

11.1. Indicator Plan

11.1.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas

11.1.1.1. 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 in relation to the total 
expenditure for the RDP (focus area 1A)

0

Total RDP planned public expenditures 0

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

88.890.706,20

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 162.097.001,24

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 130.079.255,90
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11.1.1.2. 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T2: Total number of cooperation operations supported under the cooperation measure (Article 35 of Regulation (EU) No 
1305/2013) (groups, networks/clusters, pilot projects…) (focus area 1B)

390,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M16 - Co-operation (art 35) Nr of EIP operational groups to be supported (establishment 
and operation) (16.1)

201,00

M16 - Co-operation (art 35) Nr of other cooperation operations (groups, 
networks/clusters, pilot projects…) (16.2 to 16.9)

189,00
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11.1.1.3. 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013 (focus area 1C) 25.313,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

25.313,00
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11.1.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 
promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests

11.1.2.1. 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as agricultural 
diversification

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A) 1,04
Number of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A) 7.500,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 723.010,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

7.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

7.783.831,90

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

16.175.560,90

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 43.023,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 44.483.436,90

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of holdings supported for investment in agricultural 
holdings (4.1)

7.500,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure for investments in infrastructure 
(4.3)

12.997.140,60

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 939.086.734,30
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € (4.1) 563.452.040,60
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 576.449.181,20
M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid 

development small farms (6.3)
1.700,00

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 26.832.451,00
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 26.832.451,00
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 41.513.302,20
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11.1.2.2. 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 
particular, generational renewal

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus 
area 2B)

1,94

Number of agriculture holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus area 
2B)

14.000,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 723.010,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

17.313,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

57.755.378,60

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

61.595.385,40

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 19.687,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 20.355.363,80

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid young 
farmers (6.1)

14.000,00

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving support for 
investments in non-agric activities in rural areas (6.4)

0

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving transfer payment 
(6.5)

0

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 292.718.624,20
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € (6.1) 292.718.624,20
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 292.718.624,20
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 18.996.247,30
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11.1.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 
animal welfare and risk management in agriculture

11.1.3.1. 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets and short 
supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply 
circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A)

0,97

Number agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply circuits, 
and producer groups/organisations (focus area 3A)

7.003,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 723.010,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

1.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

1.111.976,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

3.948.017,10

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 13.328,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 13.780.686,30

M03 - Quality schemes for agricultural products and 
foodstuffs (art 16)

Nr of holdings supported (3.1) 5.650,00

M03 - Quality schemes for agricultural products and 
foodstuffs (art 16)

Total public expenditure (€) (3.1 to 3.2) 46.823.903,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (e.g. in 
agricultural holdings, in processing and marketing of ag. 
products) (4.1 and 4.2)

340,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 459.239.734,50
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 275.543.840,70
M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 
27)

Nr of operations supported (producer groups set up) 65,00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 
27)

Nr of holdings participating in producer groups supported 1.300,00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 
27)

Total public expenditure (€) 30.404.078,00

M14 - Animal Welfare (art 33) Nr of beneficiaries 2.770,00
M14 - Animal Welfare (art 33) Total public expenditure (€) 37.294.878,20
M16 - Co-operation (art 35) Nr of agricultural holdings participating in cooperation/local 

promotion among supply chain actors (16.4)
53,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 17.729.234,70
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11.1.3.2. 3B) Supporting farm risk prevention and management

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T7: percentage of farms participating in risk management schemes (focus area 3B) 2,97
Number of agricultural holdings participating in risk management scheme (focus area 3B) 21.500,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 723.010,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

0,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

0,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

499.886,80

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 2.349,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 2.429.013,84

M05 - Restoring agricultural production potential damaged 
by natural disasters and catastrophic events and introduction 
of appropriate prevention actions (art 18) 

Nr of beneficiaries for preventive actions (5.1) - farm 
holdings 

1.500,00

M05 - Restoring agricultural production potential damaged 
by natural disasters and catastrophic events and introduction 
of appropriate prevention actions (art 18) 

Nr of beneficiaries for preventive actions (5.1) - public 
entitites

4,00

M05 - Restoring agricultural production potential damaged 
by natural disasters and catastrophic events and introduction 
of appropriate prevention actions (art 18) 

Total public expenditure € (5.1) 38.940.809,97

M05 - Restoring agricultural production potential damaged 
by natural disasters and catastrophic events and introduction 
of appropriate prevention actions (art 18) 

Total public expenditure (€) (5.1 to 5.2) 58.411.214,95

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 3.124.993,60
M17 - Risk management (art 36-39) Nr of farm holdings supported for premium for insurance 

(17.1)
20.000,00

M17 - Risk management (art 36-39) Total public expenditure (€) (17.1) 12.980.269,99
M17 - Risk management (art 36-39) Nr of farm holdings participating  in mutual funds (17.2) 0
M17 - Risk management (art 36-39) Total public expenditure (€) (17.2) 0
M17 - Risk management (art 36-39) Nr of farm holdings participating to income stabilisation tool 

(17.3)
0

M17 - Risk management (art 36-39) Total public expenditure (€) (17.3) 0
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11.1.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

Agriculture
Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

0,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

0,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

3.261.536,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 38.320,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 39.620.550,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations of support for non productive investment 
(4.4)

550,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 812.321,29
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 649.857,03
M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate (10.1) 430.000,00
M10 - Agri-environment-climate (art 28) Public expenditure for genetic resources conservation (10.2) 77.500.000,00
M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€) 338.000.000,00
M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - convertion to organic farming (11.1) 616.763,00
M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - maintainance of organic farming (11.2) 847.697,00
M11 - Organic farming (art 29) Total public expenditure (€) 483.377.777,79
M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - mountain areas (13.1) 270.800,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - other areas with significant NC (13.2) 711.000,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - areas with specific constraints (13.3) 93.000,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Total public expenditure (€) 553.333.333,33

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 13.049.072,00

Forest
Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

74.392,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 874,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 903.700,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.1) 77.201.745,90

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.2) 21.367.521,37

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.3) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.4) 99.492.521,37
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M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of beneficiaries for preventive actions (8.3) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.5) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations (investments improving resilience and value 
of forest ecosystems) (8.5)

0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Areas concerned by investments improving resilience and 
environmental value of forest ecosystems (8.5)

0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.6) 0

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive 
payments (art 30)

Area (ha) - NATURA 2000 FO land (12.2) 6.600,00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive 
payments (art 30)

Total public expenditure (€) 10.000.000,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 297.635,00
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11.1.4.1. 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 
facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of European 
landscapes

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A) 0
Agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (ha) (focus area 4A) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 3.477.930,00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (focus area 4A) 0
Forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (ha) (focus area 4A) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 6.539,00
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11.1.4.2. 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water management (focus area 4B) 0
Agricultural land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 3.477.930,00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T11: percentage of forestry land under management contracts to improve water management (focus area 4B) 0
Forestry land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 6.539,00
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11.1.4.3. 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion 
(focus area 4C)

0

Agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (ha) (focus area 4C) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 3.477.930,00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T13: percentage of forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus 
area 4C)

0

Forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (ha) (focus area 4C) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 6.539,00
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11.1.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate 
resilient economy in agriculture, food and forestry sectors

11.1.5.1. 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system (focus area 5A) 0
Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

20 Irrigated Land - total 1.025.210,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

1.977.663,20

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 23.236,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 24.024.295,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3) 0
M04 - Investments in physical assets (art 17) Area (ha) concerned by investments for saving water (e.g. 

more efficient irrigation systems…)
0

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 32.492.851,60
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 19.495.710,90
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 7.912.427,80
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11.1.5.2. 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T15: Total investment for energy efficiency (€) (focus area 5B) 19.495.710,94

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

39.460,10

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 464,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 479.354,10

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (in agricultural 
holdings, in processing and marketing of ag. products) (4.1, 
4.2 and 4.3)

310,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 19.495.710,94
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 11.697.426,57
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 157.875,80
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11.1.5.3. 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 90.005.661,70

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

179.762,60

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 2.112,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 2.183.724,10

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3) 0
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 45.489.992,20
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 27.293.995,32
M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.1) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.3) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.4) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.5) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.6) 26.709.401,70

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations for investments in forestry technology and 
primary processing/marketing (8.6)

300,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total investment € (public + private) (8.6) 44.515.669,50

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 719.211,90
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11.1.5.4. 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D) 0
T17: percentage of LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG and/or ammonia 
emissions (focus area 5D)

0

T18: percentage of agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions 
(focus area 5D)

0

Agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) (focus area 5D) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

21 Livestock units - total 2.406.520,00
18 Agricultural Area - total UAA 3.477.930,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

612.907,50

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 7.201,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 7.445.489,50

M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - convertion to organic farming (11.1) 118.500,00
M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - maintainance of organic farming (11.2) 250.000,00
M11 - Organic farming (art 29) Total public expenditure (€) 186.388.053,30
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 2.452.180,10
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11.1.5.5. 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T19: percentage of agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and 
conservation (focus area 5E)

0

Agricultural and forest land under management to foster carbon sequestration/conservation (ha) (focus area 5E) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 3.477.930,00
29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 6.539,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

526.134,60

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 6.181,50

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 6.391.387,70

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations of support for non productive investment 
(4.4)

0

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 54.154.752,60
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 32.492.851,60
M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Area (ha) to be afforested (establishment - 8.1) 15.300,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.1) 60.096.153,80

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Area (ha) to be established in agro-forestry systems (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.3) 58.760.683,80

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.4) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.5) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations (investments improving resilience and value 
of forest ecosystems) (8.5)

0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.6) 0

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate for carbon 
sequestration

13.300,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€) 8.000.000,00
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 2.105.010,50
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11.1.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

11.1.6.1. 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A) 0

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of beneficiaries of support for investment ( in processing 
and marketing of ag. products) (4.2)

50,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 64.985.703,10
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 38.991.421,90
M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid/support 

for investment in non-agric activities in rural areas (6.2 and 
6.4)

4.887,00

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 907.808.570,50
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 451.811.819,70
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 11.873.199,00
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11.1.6.2. 6B) Fostering local development in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 6B) 39,07
Rural population covered by local development strategies (focus area 6B) 2.350.000,00
T22: percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures (focus area 6B) 0
T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B) 0
Net population 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

1 Population - rural 42,70
1 Population - intermediate 10,58
1 Population - total 11.290.067,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 21.661.901,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 12.997.140,60
M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for drawing up of village 
development and N2000/HNV area management plans (7.1)

128,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments of small scale 
infrastructure, including investments in renewable energy 
and energy saving (7.2)

95,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in local basic 
services for the rural population (7.4)

81,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in 
recreational/tourist infrastructure (7.5)

119,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for studies/investments in rural 
cultural and natural heritage, incl HNV sites (7.6)

97,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in relocation of 
activities for environmental/quality of life reasons (7.7)

0

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations Others (7.8) 0,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Population benefiting from improved services/infrastructures 
(7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7)

3.971.433,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Total public expenditure (€) 85.070.882,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 8.916.370,00
M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Number of LAGs selected 45,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Population covered by LAG 2.350.000,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - preparatory support (19.1) 5.003.891,90

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - support for implementation of 
operations under the CLLD strategy (19.2)

179.306.127,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – Total public expenditure (€) - preparation and 3.335.927,90
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community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

implementation of cooperation activities of the local action 
group (19.3)

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - support for running costs and 
animation (19.4)

62.548.648,90
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11.1.6.3. 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

Net population 0
T24: percentage of rural population benefiting from new or improved services/infrastructures (ICT) (focus area 6C) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

1 Population - rural 42,70
1 Population - intermediate 10,58
1 Population - total 11.290.067,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in broadband 
infrastructure and access to broadband, incl e-government 
sevices (7.3)

2,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Population benefiting from new or improved IT 
infrastructures (e.g. broadband internet)

4.210.740,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Total public expenditure (€) 22.464.915,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 1.232.496,00
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11.2. Overview of the planned output and planned expenditure by measure and by focus area (generated automatically)

P2 P3 P4 P5 P6
Measures Indicators

2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C
Total

Training/skills 
acquisition (1.1) - 
Nbr of participants 
in trainings

7,000 17,313 1,000 0 25,313

Training/skills 
acquisition (1.1) - 
Total public for 
training/skills

7,783,831.9 57,755,378.6 1,111,976 0 66,651,186.5
M01

Total public 
expenditure € 
(trainings, farm 
exchanges, 
demonstration) (1.1 
to 1.3)

16,175,560.9 61,595,385.4 3,948,017.1 499,886.8 3,335,928 1,977,663.2 39,460.1 179,762.6 612,907.5 526,134.6 88,890,706.2

Nr of beneficiaries 
advised (2.1) 43,023 19,687 13,328 2,349 39,194 23,236 464 2,112 7,201 6,182 156,776

M02
Total public 
expenditure € (2.1 
to 2.3)

44,483,436.9 20,355,363.8 13,780,686.3 2,429,013.84 40,524,250 24,024,295 479,354.1 2,183,724.1 7,445,489.5 6,391,387.7 162,097,001.24

Nr of holdings 
supported (3.1) 5,650 5,650

M03
Total public 
expenditure (€) (3.1 
to 3.2)

46,823,903 46,823,903

Total investment € 
(public + private) 939,086,734.3 459,239,734.5 812,321.29 32,492,851.6 19,495,710.94 45,489,992.2 54,154,752.6 64,985,703.1 21,661,901 1,637,419,701.53

M04

Total public 
expenditure € 576,449,181.2 275,543,840.7 649,857.03 19,495,710.9 11,697,426.57 27,293,995.32 32,492,851.6 38,991,421.9 12,997,140.6 995,611,425.82

Nr of beneficiaries 
for preventive 
actions (5.1) - farm 
holdings 

1,500 1,500

M05

Nr of beneficiaries 
for preventive 
actions (5.1) - 
public entitites

4 4
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Total public 
expenditure (€) (5.1 
to 5.2)

58,411,214.95 58,411,214.95

Total investment € 
(public + private) 26,832,451 292,718,624.2 907,808,570.5 1,227,359,645.7

M06

Total public 
expenditure € 26,832,451 292,718,624.2 451,811,819.7 771,362,894.9

M07 Total public 
expenditure (€) 85,070,882 22,464,915 107,535,797

Total public 
expenditure (€) 
(8.1)

77,201,745.9 60,096,153.8 137,297,899.7

Total public 
expenditure (€) 
(8.2)

21,367,521.37 21,367,521.37

Total public 
expenditure (€) 
(8.3)

58,760,683.8 58,760,683.8

Total public 
expenditure (€) 
(8.4)

99,492,521.37 99,492,521.37

M08

Total public 
expenditure (€) 
(8.6)

26,709,401.7 26,709,401.7

M09 Total public 
expenditure (€) 30,404,078 30,404,078

Area (ha) under 
agri-environment-
climate (10.1)

430,000 430,000

Area (ha) under 
agri-environment-
climate for carbon 
sequestration

13,300 13,300M10

Total public 
expenditure (€) 338,000,000 8,000,000 346,000,000

Area (ha) - 
convertion to 
organic farming 
(11.1)

616,763 118,500 735,263

M11

Area (ha) - 
maintainance of 
organic farming 

847,697 250,000 1,097,697
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(11.2)

Total public 
expenditure (€) 483,377,777.79 186,388,053.3 669,765,831.09

Area (ha) - 
NATURA 2000 FO 
land (12.2)

6,600 6,600

M12

Total public 
expenditure (€) 10,000,000 10,000,000

Area (ha) - 
mountain areas 
(13.1)

270,800 270,800

Area (ha) - other 
areas with 
significant NC 
(13.2)

711,000 711,000

Area (ha) - areas 
with specific 
constraints (13.3)

93,000 93,000

M13

Total public 
expenditure (€) 553,333,333.33 553,333,333.33

Nr of beneficiaries 2,770 2,770

M14
Total public 
expenditure (€) 37,294,878.2 37,294,878.2

Nr of agricultural 
holdings 
participating in 
cooperation/local 
promotion among 
supply chain actors 
(16.4)

53 53

M16

Total public 
expenditure € (16.1 
to 16.9)

41,513,302.2 18,996,247.3 17,729,234.7 3,124,993.6 13,346,707 7,912,427.8 157,875.8 719,211.9 2,452,180.1 2,105,010.5 11,873,199 8,916,370 1,232,496 130,079,255.9

M17
Total public 
expenditure (€) 
(17.1)

12,980,269.99 12,980,269.99

Number of LAGs 
selected 45 45

M19

Population covered 
by LAG 2,350,000 2,350,000
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Total public 
expenditure (€) - 
preparatory support 
(19.1)

5,003,891.9 5,003,891.9

Total public 
expenditure (€) - 
support for 
implementation of 
operations under 
the CLLD strategy 
(19.2)

179,306,127 179,306,127

Total public 
expenditure (€) - 
preparation and 
implementation of 
cooperation 
activities of the 
local action group 
(19.3)

3,335,927.9 3,335,927.9

Total public 
expenditure (€) - 
support for running 
costs and animation 
(19.4)

62,548,648.9 62,548,648.9
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11.3. Secondary effects: identification of potential contributions of Rural Development measures/sub-measures programmed under a given focus area to other 
focus areas / targets

P1 P2 P3 P4 P5 P6
FA from IP Measure

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

1A M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15) P X X X X X X X X X X X X

1B M16 - Co-operation (art 35) P X X X X X X X X X X X X X X X

1C M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) P X X X X X X X X X X X X

M04 - Investments in physical assets (art 17) P X X X X X X

2A

M06 - Farm and business development (art 19) P X X

M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) P X X X X

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) X X P X X X3A

M14 - Animal Welfare (art 33) X P

M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events and introduction of appropriate prevention actions (art 18) X X P X X

3B

M17 - Risk management (art 36-39) X P

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) P X X

M10 - Agri-environment-climate (art 28) X P X

M11 - Organic farming (art 29) X P X X

4A

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) P X

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) X X X X X X P

6B

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013) X X X X X X X P X
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11.4.  Support table to show how environmental measure/schemes are programmed to achieve one (or more) environment/climate targets on the 
same land

11.4.1.  Agricultural Land

11.4.1.1. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Type of 
operation or 

group of type of 
operation

AECM 
typology

Total 
expenditure 

(EUR)

Total area 
(ha) by 

measure or 
type of 

operations

Biodiversity 
FA 4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 
emissions 

FA 5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

Μείωση της χημικής 
ρύπανσης στους 
ορυζώνες

Better 
management, 
reduction of 
mineral fertilizers 
and pesticides 
(inclus. Integarted 
production)

600.666.666,67 9.000,00     X          

Σύστημα 
Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης στην 
παραγωγή καπνού

Better 
management, 
reduction of 
mineral fertilizers 
and pesticides 
(inclus. Integarted 
production)

8.673.930,00 3.406,00     X  X       

Μακροχρόνια παύση 
της εκμετάλλευσης 
γεωργικών γαιών

Better 
management, 
reduction of 
mineral fertilizers 
and pesticides 
(inclus. Integarted 
production)

5.589.936,00 19.000,00     X  X       

Σύστημα 
Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης στην 
παραγωγή 
σακχαρότευτλων

Better 
management, 
reduction of 
mineral fertilizers 
and pesticides 
(inclus. Integarted 
production)

4.432.000,00 7.648,00     X  X       
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Type of 
operation or 

group of type of 
operation

AECM 
typology

Total 
expenditure 

(EUR)

Total area 
(ha) by 

measure or 
type of 

operations

Biodiversity 
FA 4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 
emissions 

FA 5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

Διαχείριση φυτικών 
υπολειμμάτων των 
κλαδεμάτων στην 
ελαιοκαλλιέργεια

Soil cover, 
ploughing 
techniques, low 
tillage, 
Conservation 
agriculture

8.000.000,00 13.333,33              X 

Διατήρηση 
αμπελοκομικής 
πρακτικής στον 
αμπελώνα Ν. Θήρας

Soil cover, 
ploughing 
techniques, low 
tillage, 
Conservation 
agriculture

533.333.333,00 8.888,89        X       

Μείωση της 
ρύπανσης νερού από 
γεωργική 
δραστηριότητα

Reduction of 
irrigated areas 
and/or irrigation 
rate, irrigation 
techniques

244.000.000,00 350.126,73     X          

Προστασία της 
Άγριας Ζωής

Creation, upkeep 
of ecological 
features (e.g. field 
margins, buffer 
areas, flower 
strips, hedgerows, 
trees)

833.333,33 3.075,03  X             

Προστασία 
παραδοσιακού 
Ελαιώνα Άμφισσας

Maintenance of 
HNV arable and 
grassland systems 
(e.g. mowing 
techniques, hand 
labour, leaving of 
winter stubbles in 
arable areas), 
introduction of 
extensive grazing 
practices, 
conversion of 
arable land to 
grassland.

12.000.000,00 8.000,00        X       
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Type of 
operation or 

group of type of 
operation

AECM 
typology

Total 
expenditure 

(EUR)

Total area 
(ha) by 

measure or 
type of 

operations

Biodiversity 
FA 4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 
emissions 

FA 5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

Περιβαλλοντική 
αποκατάσταση 
υποβαθμισμένων 
βοσκοτόπων

Maintenance of 
HNV arable and 
grassland systems 
(e.g. mowing 
techniques, hand 
labour, leaving of 
winter stubbles in 
arable areas), 
introduction of 
extensive grazing 
practices, 
conversion of 
arable land to 
grassland.

3.666.666,67 6.111,11        X       

Αμειψισπορά με 
ξηρικές καλλιέργειες

Crop 
diversification, 
crop rotation

2.504.134,00 1.410,91     X          

11.4.1.2. M11 - Organic farming (art 29)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil management 
FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

11.1 - payment to convert to 
organic farming practices and 
methods

186.666.666,67 616.763,00     X  X 

11.2 - payment to maintain 
organic farming practices and 
methods

296.711.111,00 847.697,00     X  X 
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11.4.1.3. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil management 
FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

12.1 - compensation payment 
for Natura 2000 agricultural 
areas

   

12.3 - compensation payment 
for agricultural areas included 
in river basin management 
plans

   

11.4.1.4. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil 
management FA 

4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

8.1 - support for 
afforestation/creation of 
woodland

137.297.899,75 31.900,00        X  X 

8.2 - support for establishment 
and maintenance of agro-forestry 
systems

21.367.521,37 2.000,00  X          



816

11.4.2.  Forest areas

11.4.2.1. M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

Type of operation or 
group of type of 

operation

Total expenditure (EUR) Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water management FA 
4B

Soil management FA 4C

11.4.2.2. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Submeasure Total expenditure 
(EUR)

Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water management FA 
4B

Soil management FA 
4C

12.2 - compensation payment for Natura 2000 forest 
areas

10.000.000,00 6.600,00    

11.4.2.3. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Submeasure Total expenditure 
(EUR)

Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water management FA 
4B

Soil management FA 
4C

8.5 - support for investments improving the 
resilience and environmental value of forest 
ecosystems
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12. ADDITIONAL NATIONAL FINANCING

For measures and operations falling within the scope of Article 42 of the Treaty, a table on additional 
national financing per measure in accordance with Article 82 of Regulation (EU) No 1305/2013, including 
the amounts per measure and indication of compliance with the criteria under RD regulation.

Measure Additional National 
Financing during the period 

2014-2020 (€)

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 0,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15) 0,00

M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 0,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) 0,00

M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events and introduction of 
appropriate prevention actions (art 18)

0,00

M06 - Farm and business development (art 19) 0,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 0,00

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 0,00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 0,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) 0,00

M11 - Organic farming (art 29) 0,00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 0,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 0,00

M14 - Animal Welfare (art 33) 0,00

M16 - Co-operation (art 35) 0,00

M17 - Risk management (art 36-39) 0,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 
1303/2013)

0,00

M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 0,00

M113 - Early retirement 0,00

M131 - Meeting standards based on Community legislation 0,00

M341 - Skills acquisition, animation and implementation 0,00
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Total 0,00

12.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.3. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.4. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.5. M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events 
and introduction of appropriate prevention actions (art 18) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.6. M06 - Farm and business development (art 19)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.7. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013
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12.8. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.9. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.10. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.11. M11 - Organic farming (art 29)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.12. M113 - Early retirement

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.13. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.14. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.15. M131 - Meeting standards based on Community legislation

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013
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12.16. M14 - Animal Welfare (art 33)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.17. M16 - Co-operation (art 35)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.18. M17 - Risk management (art 36-39)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.19. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.20. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.21. M341 - Skills acquisition, animation and implementation

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013
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13. ELEMENTS NEEDED FOR STATE AID ASSESMENT

For the measures and operations which fall outside the scope of Article 42 of the Treaty the table of aid schemes falling under Article 88(1) to be 
used for the implementation of the programmes, including the title of the aid scheme, as well as the EAFRD contribution, national cofinancing 
and additional national financing. Compatibility with state aid must be ensured over the entire life cycle of the programme.

Measure Title of the aid scheme EAFRD (€) National 
Cofinancing (€)

Additional 
National 
Funding (€)

Total (€)

M01 - Knowledge transfer and information 
actions (art 14)

Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και Κατάρτισης 79.939.412,00 8.948.773,00 88.888.185,00

M02 - Advisory services, farm management and 
farm relief services (art 15)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 124.879.530,00 37.221.390,00 162.100.920,00

M03 - Quality schemes for agricultural products 
and foodstuffs (art 16)

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων 

42.689.352,00 12.019.361,00 54.708.713,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 1.261.048.089,00 378.040.649,00 1.639.088.738,00

M05 - Restoring agricultural production 
potential damaged by natural disasters and 
catastrophic events and introduction of 
appropriate prevention actions (art 18) 

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού 
δυναμικού που επλήγη από φυσικές 
καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων 
προληπτικών δράσεων

45.000.000,00 13.412.627,00 58.412.627,00

M06 - Farm and business development (art 19) Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων

632.440.511,00 138.923.785,00 771.364.296,00

M07 - Basic services and village renewal in 
rural areas (art 20)

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές

107.284.942,00 31.589.498,00 138.874.440,00

M08 - Investments in forest area development 
and improvement of the viability of forests (art 
21-26)

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών 
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

257.308.667,33 86.308.303,00 343.616.970,33

M09 - Setting-up of producer groups and 
organisations (art 27)

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 27.342.387,00 3.060.828,00 30.403.215,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το 
κλίμα
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M11 - Organic farming (art 29) Βιολογική Γεωργία

M12 - Natura 2000 and Water Framework 
Directive payments (art 30)

Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

7.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00

M13 - Payments to areas facing natural or other 
specific constraints (art 31)

Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

415.000.000,00 138.333.333,00 553.333.333,00

M14 - Animal Welfare (art 33) Καλή μεταχείριση των ζώων 30.000.000,00 7.293.552,00 37.293.552,00

M16 - Co-operation (art 35) Συνεργασία 116.980.274,29 13.095.292,00 130.075.566,29

M17 - Risk management (art 36-39) Διαχείριση κινδύνων 10.000.000,00 2.980.584,00 12.980.584,00

M19 - Support for LEADER local development 
(CLLD – community-led local development) (art 
35 Regulation (EU) No 1303/2013)

Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER 
(ΤΑΠΤΚ)

225.000.000,00 25.187.500,00 250.187.500,00

M113 - Early retirement

M131 - Meeting standards based on Community 
legislation

M341 - Skills acquisition, animation and 
implementation
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13.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Title of the aid scheme: Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και Κατάρτισης

EAFRD (€): 79.939.412,00

National Cofinancing (€): 8.948.773,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 88.888.185,00

13.1.1.1. Indication*:

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία.

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

• Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020

13.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

Title of the aid scheme: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

EAFRD (€): 124.879.530,00

National Cofinancing (€): 37.221.390,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 162.100.920,00

13.2.1.1. Indication*:

• Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία

• Κατευθυντήριες γραμμές  για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα 
και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020

13.3. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

Title of the aid scheme: Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
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EAFRD (€): 42.689.352,00

National Cofinancing (€): 12.019.361,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 54.708.713,00

13.3.1.1. Indication*:

3.1: Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία.

13.4. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Title of the aid scheme: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

EAFRD (€): 1.261.048.089,00

National Cofinancing (€): 378.040.649,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 1.639.088.738,00

13.4.1.1. Indication*:

4.1:

4.2: Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία.

4.3.1:

4.3.2:

4.3.3:

4.3.4:

4.3.5:

4.4:
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13.5. M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events 
and introduction of appropriate prevention actions (art 18) 

Title of the aid scheme: Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές 
καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

EAFRD (€): 45.000.000,00

National Cofinancing (€): 13.412.627,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 58.412.627,00

13.5.1.1. Indication*:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία στην 
γεωργία.

13.6. M06 - Farm and business development (art 19)

Title of the aid scheme: Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

EAFRD (€): 632.440.511,00

National Cofinancing (€): 138.923.785,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 771.364.296,00

13.6.1.1. Indication*:

6.1: Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία.

6.2: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για  τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

6.3: Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
στην γεωργία

6.4: Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020  (2013/C 209/01) 
,άρθρο 14

13.7. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Title of the aid scheme: Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
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EAFRD (€): 107.284.942,00

National Cofinancing (€): 31.589.498,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 138.874.440,00

13.7.1.1. Indication*:

7.2: Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία , 
άρθρο 56

7.3: Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών 
ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων
      (2013/C 25/01)

 

13.8. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Title of the aid scheme: Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών

EAFRD (€): 257.308.667,33

National Cofinancing (€): 86.308.303,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 343.616.970,33

13.8.1.1. Indication*:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία στην 
γεωργία.

13.9. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

Title of the aid scheme: Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

EAFRD (€): 27.342.387,00

National Cofinancing (€): 3.060.828,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 30.403.215,00
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13.9.1.1. Indication*:

13.10. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Title of the aid scheme: Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.10.1.1. Indication*:

13.11. M11 - Organic farming (art 29)

Title of the aid scheme: Βιολογική Γεωργία

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.11.1.1. Indication*:

13.12. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Title of the aid scheme: Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

EAFRD (€): 7.500.000,00

National Cofinancing (€): 2.500.000,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 10.000.000,00
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13.12.1.1. Indication*:

13.13. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Title of the aid scheme: Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

EAFRD (€): 415.000.000,00

National Cofinancing (€): 138.333.333,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 553.333.333,00

13.13.1.1. Indication*:

13.14. M14 - Animal Welfare (art 33)

Title of the aid scheme: Καλή μεταχείριση των ζώων

EAFRD (€): 30.000.000,00

National Cofinancing (€): 7.293.552,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 37.293.552,00

13.14.1.1. Indication*:

13.15. M16 - Co-operation (art 35)

Title of the aid scheme: Συνεργασία

EAFRD (€): 116.980.274,29

National Cofinancing (€): 13.095.292,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 130.075.566,29
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13.15.1.1. Indication*:

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και 
τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020. (2014/C 204/01)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία.

Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη (2014/C 198/01).

13.16. M17 - Risk management (art 36-39)

Title of the aid scheme: Διαχείριση κινδύνων

EAFRD (€): 10.000.000,00

National Cofinancing (€): 2.980.584,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 12.980.584,00

13.16.1.1. Indication*:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία στην 
γεωργία.

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και 
τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020

13.17. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

Title of the aid scheme: Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ)

EAFRD (€): 225.000.000,00

National Cofinancing (€): 25.187.500,00

Additional National Funding (€): 

Total (€): 250.187.500,00

13.17.1.1. Indication*:

19.2: Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής για  την απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορία 
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στην γεωργία.

 

13.18. M113 - Early retirement

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.18.1.1. Indication*:

13.19. M131 - Meeting standards based on Community legislation

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.19.1.1. Indication*:

13.20. M341 - Skills acquisition, animation and implementation

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 



831

13.20.1.1. Indication*:
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14. INFORMATION ON COMPLEMENTARITY

14.1. Description of means for the complementarity and coherence with: 

14.1.1. Other Union instruments and, in particular with ESI Funds and Pillar 1, including greening, and 
other instruments of the common agricultural policy

Η συμπληρωματικότητα των δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 -όπως αυτές συγχρηματοδοτούνται μέσω του 
ΕΓΤΑΑ- και των λοιπών Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) θα επιτευχθεί 
κυρίως μέσω εκχώρησης της διαχείρισης δράσεων του ΠΑΑ σε περιφερειακό επίπεδο. Η διαχείριση 
δράσεων του ΠΑΑ, οι οποίες δύνανται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς τις δράσεις των λοιπών 
ΕΔΕΤ, σε περιφερειακό επίπεδο με ταυτόχρονη διαχείριση από τις περιφέρειες και των λοιπών ΕΔΕΤ, 
αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην ολοκληρωμένη και αλληλοσυμπληρούμενη εφαρμογή των 
δράσεων των ΕΔΕΤ.

Χαρακτηριστικά, για την περίπτωση των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων, προβλέπεται η δυνατότητα πολυταμειακών προγραμμάτων και, όπου απαιτείται σε αγροτικές 
περιοχές για την περίπτωση του ΠΑΑ, ο ορισμός επικεφαλής ταμείου για τη χρηματοδότηση των 
λειτουργικών δαπανών. Με τον τρόπο αυτό, ανάλογα με τον τύπο της κάθε περιοχής (για παράδειγμα 
αγροτική ή/και αλιευτική) καθώς και τη στρατηγική των ομάδων τοπικής δράσης, δίνεται η δυνατότητα 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με χρηματοδότηση από όλα τα επιλέξιμα ΕΔΕΤ.

Για μέτρα και δράσεις που δεν εκχωρούνται στο σύνολό τους στις περιφέρειες,  η συμπληρωματικότητα θα 
επιτευχθεί κυρίως μέσω του προϋπολογισμού των έργων που θα διαχειρίζεται το ΠΑΑ και θα αφορούν κατά 
κύριο λόγο σε έργα υψηλού προϋπολογισμού και δημόσια έργα υπερτοπικής φύσης, όπως για παράδειγμα η 
χρηματοδότηση διαπεριφερειακών έργων που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής.

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως για έργα ευρυζωνικότητας, προβλέπεται η κατάρτιση σε εθνικό επίπεδο 
σχετικού χάρτη, σύμφωνα με τον οποίο και ανάλογα με τον τύπο της κάθε περιοχής, θα καθοριστούν οι 
παρεμβάσεις των ταμείων.

Στην περίπτωση των ιδιωτικών επενδύσεων και των δράσεων συνεργασίας, η συμπληρωματικότητα των 
δράσεων του ΠΑΑ σε σχέση με τα λοιπά ΕΔΕΤ θα επιτευχθεί μέσω της στόχευσης του ΠΑΑ.  Το ΠΑΑ θα 
στοχεύσει σε δράσεις για γεωργικά προϊόντα  του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης τα οποία μεταποιούνται σε 
γεωργικά προϊόντα επίσης του Παραρτήματος Ι, καθώς και σε επιλεγμένους κλάδους γεωργικών προϊόντων 
του Παραρτήματος Ι, τα οποία μεταποιούνται σε μη γεωργικά προϊόντα εκτός του Παραρτήματος Ι.

Όσον αφορά στις δράσεις συνεργασίας το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί στο πλαίσιο του αντίστοιχου μέτρου, έργα 
εφαρμοσμένης έρευνας για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία και τις ΜΜΕ στις 
αγροτικές περιοχές. Όταν τα έργα αυτά, υλοποιούνται από σχήματα συνεργασίας τα οποία περιλαμβάνουν 
αφενός φορείς του πρωτογενούς τομέα ή/και της πρώτης μεταποίησης και αφετέρου ο σκοπός, το όφελος 
και το αποτέλεσμα των έργων αυτών αφορούν κυρίως φορείς του πρωτογενούς τομέα ή/και της πρώτης 
μεταποίησης τότε τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. Το ΕΓΤΑΑ δεν χρηματοδοτεί έργα 
βασικής έρευνας ή υποδομών έρευνας.

Μέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, των Επιτροπών Παρακολούθησης και 
των  θεματικών δικτύων, αναμένεται να  ενδυναμωθεί περεταίρω η συμπληρωματικότητα των δράσεων των 
ΕΔΕΤ.
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Σε κάθε περίπτωση, η διασφάλιση των απαιτήσεων των Κανονισμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις καθώς και 
η διασφάλιση της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ Πυλώνα Ι (ΚΟΑ – Καν.(ΕΕ) 1308/2013), 
άμεσων ενισχύσεων (Καν.(ΕΕ) 1307/2014) και Πυλώνα ΙΙ (ΠΑΑ) της ΚΓΠ, καθώς και της πιθανότητας 
διπλής χρηματοδότησης δράσεων, ισχύουν τα κάτωθι (όπως παρουσιάζονται και στο συνημμένο πίνακα 
σχετικά με τη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΠΑΑ με παρεμβάσεις του Πυλώνα Ι):

Σε όλους τους τομείς δεν προβλέπεται χρηματοδότηση από τον Πυλώνα Ι (ΚΟΑ) για τη συγκρότηση 
ομάδων παραγωγών. Στον τομέα της μελισσοκομίας δεν προβλέπεται χρηματοδότηση από τον Πυλώνα Ι 
(ΚΟΑ) για δράσεις μεταποίησης. Στον τομέα της Ζάχαρης και των λοιπών τομέων του Καν.(ΕΕ) 1308/2013 
που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, δεν προβλέπεται χρηματοδότηση από τον Πυλώνα Ι (ΚΟΑ) για 
επενδύσεις ή δράσεις αντίστοιχες των μέτρων του ΠΑΑ.  Στο πλαίσιο του Αμπελοοινικού τομέα δεν θα 
λαμβάνουν στήριξη μέσω του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα δράσεις που 
περιλαμβάνονται στο ΠΑΑ.

Αναφορικά με την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, βάσει των άρθρων 37, 53 και 56 του Καν.(ΕΕ) 
1308/2013 για τη θέσπιση Κοινής Οργάνωσης Αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων, και συγκεκριμένα για 
τους τομείς Οπωροκηπευτικών, Οίνου και Μελισσοκομίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης κατ΄ εξουσιοδότησης πράξεων σχετικά με την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ 
επιχειρησιακών προγραμμάτων/ προγράμματος κράτους μέλους/ μελισσοκομικών προγραμμάτων 
αντιστοίχως  και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Σε περίπτωση που καθίσταται απαιτητό, μετά 
την έκδοση των πράξεων της Επιτροπής, αφενός θα θεσπιστούν στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο κριτήρια 
διαχωρισμού και αφετέρου θα πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι από την αρμόδια μονάδα 
συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ, ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή  διπλής χρηματοδότησης.  Για την 
περίπτωση του Ελαιόλαδου & επιτραπέζιων ελιών η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης διασφαλίζεται 
κυρίως  μέσω διασταυρωτικών ελέγχων από την αρμόδια μονάδα Συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ.

Στο πλαίσιο της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης μεταξύ ΠΑΑ και άμεσων ενισχύσεων για τις 
περιπτώσεις γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και 
ισοδύναμων πρακτικών, θα τηρούνται οι σχετικές προβλέψεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της 
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) 1305/2013.

Τέλος, υφίσταται συμπληρωματικότητα μεταξύ του υπομέτρου 3.2 του ΠΑΑ και των δράσεων του 
Καν.(ΕΚ) 3/2008. Η διασφάλιση της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης άπτεται του καθορισμού κριτηρίων 
διαχωρισμού, όπως αυτά θα εξειδικευτούν στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
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Συμπληρωματικότητα παρεμβάσεων ΠΑΑ με παρεμβάσεις Πυλώνα Ι

14.1.2. Where a Member State has opted to submit a national programme and a set of regional programmes 
as referred to in Article 6(2) of Regulation (EU) No 1305/2013, information on complementarity between 
them

Ν/Α

14.2. Where relevant, information on the complementarity with other Union instruments, including LIFE

Στην παρούσα φάση, διακρίνονται δυνητικές συνέργειες του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 με 
δράσεις συνεργασίας οι οποίες θα υλοποιηθούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο του ΠΑΑ 
και οι οποίες προσδιορίζονται και στην Εθνική ή  Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 
(RIS3).

Ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των παρεμβάσεων του ΠΑΑ και του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
2020 διασφαλίζεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) με συνδρομή από τη Διαχειριστική Αρχή για παροχή στοιχείων σε θέματα της 
αρμοδιότητάς της. Η σύνδεση και ο συντονισμός των προγραμμάτων επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της ΕΑΣ 
και θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν οι Κανονισμοί (συνδυασμός επιχορηγήσεων στην 
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ίδια δράση, κλπ.). Επίσης, η διακριτότητα των χρηματοδοτικών πηγών θα διασφαλίζεται σύμφωνα με το 
εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και η δυνατότητα συνδυασμού πόρων θα εξετάζεται κατά 
περίπτωση. Ο συντονισμός θα λαμβάνει υπόψη, ενδεικτικά, τα εξής:

•             Τη δυνατότητα αξιοποίησης της καινοτομίας από γεωργικές επιχειρήσεις και γενικότερα την 
επιχειρηματική κοινότητα (π.χ. συμμετοχή σε clusters, συνεργασία με κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας, 
Ερευνητικά Κέντρα/Τεχνολογικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων), λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες 
πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται μέσω του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 και δράσεις υποστήριξης καινοτόμων 
ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΕΙΒ).

•             Την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για δράσεις έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας σε σχέση με παγκόσμιες προκλήσεις, όπως αυτή της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, μέσω 
ευκαιριών για συνέργειες των ΕΔΕΤ με άλλα χρηματοδοτικά μέσα π.χ. το πρόγραμμα LIFE για δράσεις 
οικολογικής καινοτομίας και τεχνολογιών.

•             Τις δράσεις του  Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με έντονα στοιχεία ΕΤΑΚ 
σε διαπεριφερειακή, διασυνοριακή ή/και διακρατική διάσταση.

Αντίστοιχες συνέργειες διακρίνονται και αναφορικά με δράσεις του ΠΑΑ και το πρόγραμμα LIFE. Ο 
συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΠΑΑ και του προγράμματος LIFE 
διασφαλίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ και την ΕΑΣ. Η συμπληρωματικότητα θα 
επιτευχθεί κυρίως μέσω των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τους διάφορους τύπους έργων στο πλαίσιο 
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σε μέτρα του ΠΑΑ.
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15. PROGRAMME IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

15.1. The designation by the Member State of all authorities referred to in Regulation (EU) No 1305/2013 
Article 65(2) and a summary description of the management and control structure of the programme 
requested under Regulation (EU) No 1303/2013 Article 55(3)(i) and arrangements under Regulation (EU) 
No 1303/2013 Article 74(3)

15.1.1. Authorities

Authority Name of the authority Head of the 
authority

Address Email

Managing authority ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ του 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΥΠ.Α.Α.Τ.

ΜΑΝΕΤΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 58 
Τ.Κ. 10441, ΑΘΗΝΑ

nmanetas@mou.gr

Certification body EΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ GRANT 
THORNTON Α.Ε. ΚΑΙ 
ERNST & YOUNG Α.Ε. * τα 
στοιχεία του φορέα 
πιστοποίησης ισχύουν μέχρι 
και το οικονομικό έτος 2014. 
Από το οικ. 2015 θα 
αναδειχθεί νέος φορέας για τα 
επόμενα τρία έτη, μέσω 
διαγωνισμού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, 
ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗ 
AΝΝΑ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
(TEAM LEADERS)

ΖΕΦYΡΟΥ 56 T.K. 
17564 Π. ΦAΛΗΡΟ

George.Sarris@gr.ey.com

Accredited paying 
agency

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του 
ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΟΜΟΚΟΥ 5  Τ.Κ. 
10445, ΑΘΗΝΑ

grigorios.apostolakos@opekepe.gr

15.1.2. Summary description of the management and control structure of the programme and arrangements 
for the independent examination of complaints

15.1.2.1. Management and control structure

Σύμφωνα με τα άρθρα 65 & 66 του Καν. 1305/2014 και τα άρθρο 7 & 9 του Καν. 1306/2014 για την 
εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 καθορίζονται οι ακόλουθες αρμόδιες 
αρχές:

1. Διαχειριστική Αρχή

Ως Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 65-66 του Καν. (ΕΕ) 1305/2014, για το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ορίζεται η «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» η οποία μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

Η διαχειριστική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 66 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, είναι αρμόδια 
για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος, με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο, και 
ιδίως για τα ακόλουθα:
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α) να διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για την καταγραφή, 
τήρηση, διαχείριση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για το πρόγραμμα και την εφαρμογή του, τα 
οποία απαιτούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, ιδίως, στοιχείων που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου προς τους καθορισμένους στόχους και 
προτεραιότητες·

β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους του 
προγράμματος, τα σχετικά δεδομένα-δείκτες για τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους δείκτες επιδόσεων και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες·

γ) να εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:

i) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη ενίσχυση και 
τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις 
δοσοληψίες που σχετίζονται με την δράση,

ii) είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων στη διαχειριστική αρχή 
και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων·

δ) να διασφαλίζει ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 55 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 είναι σύμφωνη με το σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης, την αποδέχεται 
και την υποβάλλει στην Επιτροπή·

ε) να διασφαλίζει ότι το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 έχει εκπονηθεί, ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 
57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται 
στον εν λόγω κανονισμό, να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις συμμορφώνονται προς το σύστημα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, και να τις υποβάλλει στην επιτροπή παρακολούθησης και στην 
Επιτροπή·

στ) να παρέχει στην επιτροπή παρακολούθησης τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος με γνώμονα τους ειδικούς στόχους και 
προτεραιότητές του·

ζ) να συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου συμπεριλαμβάνοντας συγκεντρωτικούς πίνακες 
παρακολούθησης και, μετά την έγκριση από την επιτροπή παρακολούθησης, να την υποβάλλει στην 
Επιτροπή·

η) να εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός πληρωμών λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ιδίως σχετικά 
με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και οιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται σε σχέση με τις πράξεις 
που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, πριν εγκριθούν οι πληρωμές·

θ) να εξασφαλίζει δημοσιότητα στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων και μέσω του εθνικού αγροτικού δικτύου, 
ενημερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, και τις συμμετέχουσες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα και τους κανόνες 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση του προγράμματος, καθώς και ενημερώνοντας τους δικαιούχους για τη 
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συνεισφορά της Ένωσης και το ευρύ κοινό για το ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στο πρόγραμμα.

Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος δύναται να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων της σε άλλες 
υπηρεσίες, διατηρώντας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 66 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, την πλήρη 
ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. 
Στο πλαίσιο αυτό η Διαχειριστική Αρχή συντονίζει και εποπτεύει τους φορείς ως προς την άσκηση των 
εκχωρημένων αρμοδιοτήτων και φέρει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής.

 

1. Οργανισμός Πληρωμών

Ο Οργανισμός Πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. (ΕΕ) 1306/2014, είναι υπηρεσία ή φορέας 
του κράτους μέλους υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που αναφέρεται στην παρ. 
1 του άρθρου 4 και στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού. Με εξαίρεση τις πληρωμές, η εκτέλεση των 
ανωτέρω καθηκόντων μπορεί να ανατεθεί σε άλλους φορείς.

Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ορίζεται ως Οργανισμός Πληρωμών ο Οργανισμός 
Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (OΠΕΚΕΠΕ), ο 
οποίος σύμφωνα με το άρθρο 3 του υπ’ αριθ. 3508 Νόμου (ΦΕΚ 249/Α/16-11-2006) είναι ο αρμόδιος 
φορέας για τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

 

1. Οργανισμός Πιστοποίησης

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1306/2014, είναι δημόσιος ή 
ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου που ορίζεται από το κράτος μέλος. Όταν ο οργανισμός είναι ιδιωτικός 
επιλέγεται μέσω ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις εν ισχύ 
ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης παρέχει γνωμοδότηση, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των ετήσιων 
λογαριασμών του Οργανισμού Πληρωμών, την ορθή λειτουργία του εσωτερικού του συστήματος 
ελέγχου, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή 
από την Επιτροπή, έχοντας υπόψη το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται. 

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης επιλέγεται για μια τριετία κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού.

 

1. Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 
προκειμένου να εξασφαλίσει:

• την ορθή διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο,

• το συντονισμό της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, την έκδοση του απαραίτητου θεσμικού 
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πλαισίου, την επίτευξη των επιμέρους στόχων του ΠΑΑ

εκχωρεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 66 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, μέρος των αρμοδιοτήτων της 
σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.  Ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης για το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 ορίζονται οι ακόλουθοι:

• Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών 
Πόρων & Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

• Δ/νση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 
Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του ΥΠ.Α.Α.Τ.     

• Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).   

• Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.     

• Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των 13ων Περιφερειών της Ελλάδας.

Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 66 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013, διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και 
εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό η Διαχειριστική Αρχή συντονίζει και εποπτεύει 
τους φορείς ως προς την άσκηση των εκχωρημένων αρμοδιοτήτων και φέρει την τελική ευθύνη έναντι 
της Επιτροπής.

15.1.2.2. Arrangements for the independent examination of complaints

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 74 του Καν. 1303/2013 τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τίθενται 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ. Την ευθύνη για το 
πεδίο εφαρμογής, τους κανόνες και τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτές τις ρυθμίσεις αναλαμβάνουν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο. Τα κράτη μέλη εξετάζουν, κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα 
αποτελέσματα της εν λόγω εξέτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος. Οι εν λόγω έλεγχοι 
πραγματοποιούνται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο φορέα ο οποίος μπορεί να είναι η Διαχειριστική 
Αρχή, ο Οργανισμός Πληρωμών ή ο υπεύθυνος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

Η Διαχειριστική Αρχή είναι το αρμόδιο όργανο για να αναζητήσει και συγκεντρώσει τα απαιτούμενα 
στοιχεία και έγγραφα, από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, ώστε να εξετάσει το είδος της καταγγελίας, 
την σύνδεση της με το ΠΑΑ 2014-2020, την εγκυρότητα της, τα πιθανά εμπλεκόμενα μέρη. Στις 
περιπτώσεις όπου μετά την διοικητική εξέταση της καταγγελίας διαπιστώνει ύπαρξη σφάλματος κατά 
την διαχείριση πραγματοποιεί έκτακτο έλεγχο στα εμπλεκόμενα με την καταγγελία μέρη. Στην αντίθετη 
περίπτωση όπου δεν διαπιστώνεται σφάλμα κατά την διαχείριση αναθέτει στον αρμόδιο για την 
υλοποίηση ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την εξέταση της καταγγελίας. Μετά και την εξέταση της 
καταγγελίας το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο συντάσσει έκθεση ελέγχου την οποία διαβιβάζει σε όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένου και του οργανισμού πληρωμών. Όταν η εξέταση της 
καταγγελίας δεν απαιτεί επιτόπια επίσκεψη δύναται να πραγματοποιηθεί έκτακτος διοικητικός έλεγχος 
από τον αρμόδιο φορέα. Στις περιπτώσεις αυτές στην έκθεση ελέγχου τεκμηριώνεται η μη αναγκαιότητα 
της επιτόπιας επίσκεψης.
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Ο οργανισμός πληρωμών ενημερώνεται για το σύνολο των καταγγελιών και εξετάζει την αναγκαιότητα 
διενέργειας έκτακτου ελέγχου από το αρμόδιο ελεγκτικό του όργανο. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται 
απαραίτητο ο οργανισμός πληρωμών συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή για την εξέταση της 
καταγγελίας. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ο οργανισμός πληρωμών αποφασίζει για την αναστολή 
χρηματοδότησης του εν λόγω έργου μέχρι την έκδοση του σχετικού πορίσματος ελέγχου.

Για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη εξέταση των καταγγελιών, αλλά και του συνόλου των 
ελέγχων, οι μονάδες ελέγχου της διαχειριστικής αρχής, του οργανισμού πληρωμών και των ενδιάμεσων 
φορέων διαχείρισης συνεργάζονται με τα εθνικά ελεγκτικά όργανα όπως το Σώμα Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Σκοπός της συνεργασίας είναι η περαιτέρω 
διερεύνηση των καταγγελιών, καθώς και ευρημάτων που προκύπτουν από τους ελέγχους.

Το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών σχετικών με την εξέταση της καταγγελίας και του 
πορίσματος του ελέγχου εισάγονται από τον αρμόδιο για τον έλεγχο φορέα στο ΟΣΠΑΑ.

15.2. The envisaged composition of the Monitoring Committee

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων και το συντονισμό όλων των ΕΔΕΤ καθώς και 
των εμπλεκόμενων φορέων στον προγραμματισμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
προγραμμάτων, σύμφωνα και με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, συγκροτούνται:

• Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ. Παρ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο λειτουργίας της 
οποίας εξασφαλίζεται και ο συντονισμός των ΕΔΕΤ, ενώ εξετάζονται σε συνεχή βάση οι 
συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ τους, για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και 
των Προγραμμάτων του καθώς και των στόχων του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο 
ΕΕ.

• Υποεπιτροπές Ανθρώπινων Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης-Αλιείας & Θάλασσας, οι οποίες 
λειτουργούν στο πλαίσιο της Επ. Παρ. του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης στο κράτος μέλος της απόφασης για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, το κράτος μέλος συγκροτεί την Υποεπιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το 
θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιό του, για να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος 
σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή. Η υποεπιτροπή παρακολούθησης, κατά την πρώτη συνεδρίαση, 
θα συντάξει και εγκρίνει των εσωτερικό κανονισμό της σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό, νομικό και 
δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η σύνθεση της Υποεπιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ ορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη της 
Διαχειριστικής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος. 
Πρόεδρος της υποεπιτροπής παρακολούθησης είναι ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ο κατάλογος των μελών της επιτροπής παρακολούθησης δημοσιεύεται.

Ως μέλη της Υποεπιτροπής Παρακολούθησης, ενδεικτικά, συμμετέχουν οι εξής:

• Ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
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• Εταίροι Αγροτικής Ανάπτυξης.

• Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Συντονισμού (ΕΥΑΣ).

• Εκπρόσωπος του Οργανισμού Πληρωμών.

• Εκπρόσωπος του Φορέα Πιστοποίησης.

• Εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης του προγράμματος, εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων 
κρατικών αρχών.

• Εκπρόσωποι δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα κρατικών ενισχύσεων, 
απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας, έρευνας και καινοτομίας, δημόσιας διοίκησης, κλπ.

• Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι τελευταίες 
συνεισφέρουν στο ΠΑΑ (με συμβουλευτικό ρόλο).

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων.

Κατά τις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη 
π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά 
θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της 
υποεπιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.

Η διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ είναι αρμόδια για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των 
συνεδριάσεων, καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.

Η υποεπιτροπή παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και εξετάζει την εφαρμογή 
του προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του. Ως προς αυτό, σύμφωνα και με 
το άρθρο 74 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς 
δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών 
αποτελεσμάτων, και την πρόοδο προς την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και των 
ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων που αναφέρεται στην παρ. 1 στο άρθρο 21 του Καν. 
(ΕΕ) 1303/2013 και, κατά περίπτωση, των αποτελεσμάτων ποιοτικών αναλύσεων.

Η υποεπιτροπή παρακολούθησης εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων των αναθεωρήσεων επιδόσεων.

Ζητείται η γνώμη της υποεπιτροπής παρακολούθησης η οποία, εφόσον το κρίνει κατάλληλο, εκδίδει 
γνωμοδότηση για κάθε τροποποίηση του προγράμματος που προτείνει η διαχειριστική αρχή.

Η υποεπιτροπή παρακολούθησης δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στη διαχειριστική αρχή αναφορικά 
με την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που 
σχετίζονται με τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων. Η υποεπιτροπή 
παρακολούθησης παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της.

15.3. Provisions to ensure that the programme is publicised, including through the National Rural Network, 
making reference to the information and publicity strategy, which describes the information and publicity 
arrangements for the programme in more detail, referred to in Article 13 of this Regulation

Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του 
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Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη 
υλοποίησή του. Υποβάλει Στρατηγική Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΠΑΑ, η οποία αφορά όλα 
τα στάδια της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, το αργότερο έξι μήνες μετά την έγκρισή του. Η 
Στρατηγική, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις της, υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης για 
ενημέρωση. Η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης, τουλάχιστον μία φορά 
το έτος, σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά στην εφαρμογή της Στρατηγικής αυτής και την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της, καθώς και σχετικά με τη σχεδιαζόμενη πληροφόρηση και δημοσιότητα που 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το επόμενο έτος.

Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής και των δικαιούχων όσον 
αφορά στην πληροφόρηση και τη δημοσιότητα έχουν ως εξής:

Αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής

Στρατηγική Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση του ΠΑΑ και ότι οι δράσεις 
πληροφόρησης και δημοσιότητας υλοποιούνται σύμφωνα με τη Στρατηγική Πληροφόρησης και 
Δημοσιότητας, η οποία πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Τους στόχους και τις ομάδες-στόχου της,

β) περιγραφή του περιεχομένου των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, του είδους επικοινωνίας 
και του μέσου,

γ) χρονοδιάγραμμα και ενδεικτικό προϋπολογισμό της Στρατηγικής,

δ) περιγραφή των διοικητικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του στελεχιακού δυναμικού, που έχουν 
την ευθύνη για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας,

ε) περιγραφή του ρόλου που διαδραματίζει το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) και πώς το Σχέδιο 
Επικοινωνίας του, το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης του, θα συμβάλλει στην υλοποίηση της 
Στρατηγικής,

στ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά στην διαφάνεια, την αναγνωρισιμότητα και την ευαισθητοποίηση για το 
πλαίσιο πολιτικής, το Πρόγραμμα και τις πράξεις, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει το ΕΓΤΑΑ, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η χώρα,

ζ) ετήσια επικαιροποιημένη έκδοση που καθορίζει τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος.

Οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας μπορούν να εντάσσονται σε φάσεις. Για παράδειγμα, μια 
πρώτη φάση να αφορά γενική πληροφόρηση σε σχέση με το ΠΑΑ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ενημέρωση των δικαιούχων και του ευρέως κοινού. Μια δεύτερη φάση να αφορά πιο εξειδικευμένη και 
λεπτομερή πληροφόρηση για το ΠΑΑ, τις παρεμβάσεις του, τα οφέλη και τις επιπτώσεις, απευθυνόμενη 
σε στοχευμένο κοινό και δυνητικούς δικαιούχους. Μια τρίτη φάση, σε ώριμη περίοδο πλήρους εξέλιξης 
ή και ολοκλήρωσης, να αφορά την πορεία του ΠΑΑ, τα επιτεύγματα και εν γένει τα αποτελέσματα, 
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απευθυνόμενη στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας μπορούν να περιλάβουν σχεδιασμό λογοτύπου, ανάπτυξη 
διαδικτυακού τόπου, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό πληροφόρησης, newsletter, οργάνωση και λειτουργία 
infodesk, διοργάνωση ή και συμμετοχή σε συναντήσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο, 
συνεντεύξεις Τύπου, αρθρογραφία, σύνταξη δελτίων τύπου, ενέργειες προβολής σε ΜΜΕ κ.α.

Τόσο η εκπόνηση της Στρατηγικής, όσο και η υλοποίηση επιμέρους ή και το σύνολο των δράσεων 
πληροφόρησης και δημοσιότητας, αλλά και οι μετρήσεις της αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής 
δύνανται να ανατεθούν σε εξωτερικό ανάδοχο ή αναδόχους, υπό την εποπτεία και με τη συνεργασία της 
Διαχειριστικής Αρχής.

Πληροφόρηση για τους δυνητικούς δικαιούχους

Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στις σχετικές 
λεπτομερείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων πληροφοριών, όπου είναι 
αναγκαίο, για την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το ΠΑΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών ή άλλων υπηρεσιών επικοινωνίας για 
ορισμένους δυνητικούς δικαιούχους, τουλάχιστον σχετικά με τα ακόλουθα:

α) Τις δυνατότητες χρηματοδότησης και την προκήρυξη προσκλήσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ,

β) τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΑΑ,

γ) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης,

δ) τους όρους επιλεξιμότητας ή/και τα κριτήρια για την επιλογή και αξιολόγηση των έργων που 
πρόκειται να χρηματοδοτηθούν,

ε) τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
που μπορούν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και 
αξιολόγησης των πράξεων,

στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον σκοπό της πράξης και την 
υποστήριξη από το ΕΓΤΑΑ για την πράξη, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2. Η Διαχειριστική Αρχή 
δύναται να ζητήσει από τους δυνητικούς δικαιούχους να προτείνουν στις αιτήσεις-προτάσεις τους, 
ενδεικτικές δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης,

ζ) τις διαδικασίες για την εξέταση καταγγελιών, βάσει του άρθρου 74(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013.

Πληροφορίες για το ευρύ κοινό

 Η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει το κοινό σχετικά με το περιεχόμενο του ΠΑΑ, την έγκρισή του από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις επικαιροποιήσεις του, τα βασικά επιτεύγματα στην εφαρμογή του και 
το κλείσιμό του, καθώς και τη συμβολή του στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως προβλέπονται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης.
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 Η Διαχειριστική Αρχή μεριμνά για την δημιουργία ενός ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1 και 1.2, και 
στο πρώτο εδάφιο του παρόντος. Η δημιουργία του ενιαίου δικτυακού τόπου δεν πρέπει ούτε να 
διαταράξει την ομαλή εφαρμογή του έργου του ΕΓΤΑΑ, ούτε και να περιορίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
την πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων και όλων των ενδιαφερόμενων στις πληροφορίες. Οι δράσεις 
για την ενημέρωση του κοινού περιλαμβάνουν τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 3.1.

Η συμμετοχή των φορέων που ενεργούν ως πολλαπλασιαστές

 Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει, χρησιμοποιώντας και το ΕΑΔ, ότι οι φορείς που μπορούν να 
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές εμπλέκονται στις δράσεις ενημέρωσης για δυνητικούς δικαιούχους 
και ιδίως:

α) οι εταίροι που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,

β) κέντρα πληροφόρησης σχετικά με την Ευρώπη, καθώς και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

γ) εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Κοινοποίηση της κατακύρωσης της υποστήριξης

Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι με την κοινοποίηση της κατακύρωσης της υποστήριξης 
ενημερώνονται οι δικαιούχοι ότι η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΠΑΑ που 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και τη χώρα, καθώς και για το σχετικό μέτρο και προτεραιότητα του 
ΠΑΑ.

Αρμοδιότητες των δικαιούχων

Σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του δικαιούχου πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη η 
υποστήριξη από το ΕΓΤΑΑ και τη χώρα για την πράξη εμφανίζοντας:

α) την Ελληνική Σημαία με σχετική επεξήγηση,

β) το Έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια αναφορά στη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ,

γ) το λογότυπο του ΠΑΑ, εφόσον δημιουργηθεί.

Όταν μια δράση πληροφόρησης ή δημοσιότητας σχετίζεται με μια πράξη ή με περισσότερες πράξεις που 
συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία περισσότερα του ενός, η αναφορά που προβλέπεται στο στοιχείο (β) 
μπορεί να αντικατασταθεί από αναφορά στα ΕΔΕΤ.

Κατά το στάδιο της εφαρμογής μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη στήριξη 
που λαμβάνεται από το ΕΓΤΑΑ, ως εξής:

α) Στο διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εφόσον τέτοιος τόπος υπάρχει, για επαγγελματική χρήση, 
παρέχεται μιας σύντομη περιγραφή της πράξης, όπου μπορεί να δημιουργηθεί μία διασύνδεση μεταξύ 
του σκοπού του διαδικτυακού τόπου και της υποστήριξης που παρέχεται για την πράξη, κατ’ αναλογία 
με το επίπεδο της στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των αποτελεσμάτων της και 
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προβάλλοντας την οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα.

β) Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο σημείο (γ) η συνολική δημόσια δαπάνη των οποίων υπερβαίνει τα 
10.000 ευρώ και ανάλογα με την πράξη που χρηματοδοτείται (για παράδειγμα, για τις πράξεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 20 σχετικά με την ανάπλαση χωριών ή πράξεις LEADER), ο δικαιούχος 
τοποθετεί τουλάχιστον μία προστατευμένη αφίσα με ελάχιστο μέγεθος Α3 και πληροφορίες σχετικά με 
την πράξη, τονίζοντας την οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα, σε μια θέση 
εύκολα ορατή στο κοινό, όπως η περιοχή μιας κύριας εισόδου βασικού κτιρίου. Όταν μια πράξη στο 
πλαίσιο του ΠΑΑ καταλήγει σε επένδυση (π.χ. σε γεωργική εκμετάλλευση ή επιχείρηση τροφίμων) η 
συνολική δημόσια δαπάνη της οποίας υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ, ο δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική 
πλάκα με πληροφορίες για το έργο, τονίζοντας την οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τη χώρα. Μια επεξηγηματική πλάκα πρέπει, επίσης, να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης που χρηματοδοτούνται από το LEADER.

γ) Με την τοποθέτηση, σε μια θέση εύκολα ορατή στο κοινό, μιας προσωρινής διαφημιστικής πινακίδας 
σημαντικού μεγέθους για κάθε πράξη που χρηματοδοτεί υποδομές ή κατασκευαστικά έργα, όπου η 
συνολική δημόσια δαπάνη της υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της πράξης, ο δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη πλάκα ή διαφημιστική πινακίδα σημαντικού 
μεγέθους σε θέση εύκολα ορατή στο κοινό, για κάθε πράξη που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

• Η συνολική δημόσια δαπάνη για την πράξη υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ,

• η πράξη συνίσταται στην αγορά φυσικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή 
κατασκευής.

Αυτή η διαφημιστική πινακίδα πρέπει να αναφέρει το όνομα και τον κύριο στόχο της πράξης και να 
προβάλλει τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαφημιστικές 
πινακίδες, πλάκες, αφίσες και ιστοσελίδες φέρουν περιγραφή του έργου/πράξης και των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.1. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της 
πινακίδας, πλάκας, αφίσας ή ιστοσελίδας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας

Λογότυπα και σύνθημα

Κάθε δράση ενημέρωσης και δημοσιότητας πρέπει να εμφανίζει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την Ελληνική Σημαία με σχετική επεξήγηση,

β) το Έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα γραφικά πρότυπα που παρουσιάζονται στην 
ιστοσελίδα http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download _en.htm, μαζί με μια επεξήγηση του ρόλου 
της Ένωσης, μέσω της ακόλουθης δήλωσης: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η 
Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές,

γ) το λογότυπο του ΠΑΑ, εφόσον δημιουργηθεί,

δ) ενώ για τις δράσεις και τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το LEADER, εκτός των ανωτέρω, 
προστίθεται και το λογότυπο LEADER.
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Υλικό πληροφόρησης και επικοινωνίας

Οι δημοσιεύσεις (π.χ. φυλλάδια, δελτάρια, newsletters) και οι αφίσες σχετικά με μέτρα και δράσεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ περιέχουν στην πρώτη σελίδα τους σαφή ένδειξη για τη 
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το έμβλημα αυτής, αν περιέχεται επίσης η Ελληνική 
Σημαία ή και άλλο εθνικό λογότυπο. Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία του υπεύθυνου για το 
περιεχόμενο φορέα και της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ. Στην περίπτωση των πληροφοριών που 
διατίθενται με ηλεκτρονικά μέσα (διαδικτυακοί τόποι, βάσεις δεδομένων για τους δυνητικούς 
δικαιούχους) ή ως οπτικοακουστικό υλικό, τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται κατ' 
αναλογία.

Οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με το ΕΓΤΑΑ, οφείλουν να κάνουν μνεία της συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ και 
της χώρας, τουλάχιστον στην αρχική σελίδα, καθώς και να δημιουργείται υπερσύνδεσμος προς την 
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι σχετική με το ΕΓΤΑΑ, καθώς και αυτής του 
Συντονιστικού Υπουργείου.

15.4. Description of mechanisms to ensure coherence with regard to local development strategies 
implemented under LEADER, activities envisaged under the co-operation measure referred to in Article 35 
of Regulation (EU) No 1305/2013, the basic services and village renewal in rural areas measure referred to 
in Article 20 of that Regulation, and other ESI Funds

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση 
LEADER,  είναι μια μέθοδος για τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης 
της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών οικονομικών παραγόντων, στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των τοπικών ολοκληρωμένων στρατηγικών που βοηθούν τις περιοχές τους να κάνουν τη 
μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες, η προσέγγιση CLLD/LEADER δίνει την «ευελιξία» 
και τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, καθώς και να επιλέξουν οι ίδιοι από μια ευρεία ποικιλία 
παρεμβάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα έργα, αξιοποιώντας 
και συνδυάζοντας έναν αριθμό εργαλείων και υπο-μέτρων του ΕΓΤΑΑ, καθώς και δράσεων από το 
ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε περίπτωση πολυταμειακής προσέγγισης). Σημαντικό στοιχείο του εν 
λόγω «εργαλείου» είναι η συμπληρωματικότητα και συντονισμός των παρεμβάσεων τοπικής ανάπτυξης 
μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και των λοιπών ταμείων.

Η αξιολόγηση των τοπικών προγραμμάτων στο ΠΑΑ 2014-2020 θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιες 
επιτροπές στις οποίες θα μετέχουν και εκπρόσωποι των ΔΑ των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση ταμείων 
(ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) και των Περιφερειών, μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Η εν 
λόγω επιτροπές θα είναι αρμόδιες και για το συντονισμό στις περιπτώσεις υλοποίησης πολυταμειακών 
CLLD. Αρμόδιος φορέας για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής, των γενικών διατάξεων της 
διαδικασίας επιλογής είναι η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) του ΕΓΤΑ. Οι ΔΑ των Περιφερειών είναι οι 
αρμόδιοι φορείς για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων στα οποία 
δικαιούχος είναι οι ΟΤΔ.

Η ΟΤΔ, μέσω του σχεδίου του τοπικού προγράμματος, καθορίζει την περιοχή εφαρμογής καθώς και τις 
κατηγορίες των έργων (βάσει κριτηρίων όπως είδος έργου, προϋπολογισμός έργου, τύπος δικαιούχων 
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κλπ) που σκοπεύει να υλοποιήσει για την επίτευξη των στόχων αυτού. Οι λοιποί φορείς (ΔΑ & ΕΦΔ του 
ΠΑΑ) προκηρύσσουν, τις κοινές με τις ΟΤΔ κατηγορίες έργων, στις περιοχές εποπτείας τους εκτός των 
περιοχών LEADER.

Εν όψει της πολυταμειακής προσέγγισης και υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων (CLLD) και με στόχο την από κοινού και συντονισμένη ανάπτυξη ικανοτήτων 
μεταξύ των Ταμείων, θα χρηματοδοτηθεί η προετοιμασία του τοπικού προγράμματος, η λειτουργία, η 
εμψύχωση και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με τις τοπικές στρατηγικές και τα εταιρικά, οι οποίες θα 
αφορούν εκτός παρεμβάσεων ΕΓΤΑΑ και τα λοιπά οικεία Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία εφόσον 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις για τις σχεδιαζόμενες τοπικές στρατηγικές:

i) η περιοχή παρέμβασης των λοιπών ταμείων ταυτίζονται με την περιοχή εφαρμογής Leader ή είναι 
υποσύνολο αυτής,

ii) οι τοπικές στρατηγικές αφορούν το ΕΓΤΑΑ (Leader προσέγγιση) σε περιεχόμενο, είδος 
παρεμβάσεων και προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% και πάνω,

Πολλές από τις αγροτικές περιοχές υποφέρουν από μειονεκτήματα του κατακερματισμού. Οι 
εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές είναι κυρίως μικρές 
επιχειρήσεις, η επικοινωνία είναι συχνά δύσκολη (ιδιαίτερα μεταξύ των αγροτικών περιοχών), και οι 
οικονομίες κλίμακας είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν σε δραστηριότητες που στοχεύουν όχι μόνο σε 
οικονομικά αλλά επίσης και σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Οι δραστηριότητες που 
προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 35 στοχεύουν στην στήριξη της ανάπτυξης 
συνεργασιών με σκοπό να ξεπεραστούν τα ανωτέρω μειονεκτήματα.

Τα έργα τα οποία προβλέπεται να υλοποιηθούν από διάφορα σχήματα συνεργασίας μπορούν να έχουν 
είτε περιφερειακή είτε εθνική διάσταση. Αυτό σημαίνει πως αφενός δύναται να υπάρχουν έργα 
συνεργασίας που ο σκοπός, οι κυρίως ωφελούμενοι και το αποτέλεσμα τους αφορούν μία περιφέρεια 
(περιφερειακή διάσταση) και αφετέρου έργα που ο σκοπός, οι κυρίως ωφελούμενοι και το αποτέλεσμά 
τους αφορούν περισσότερες από μία περιφέρειες ή όλη τη χώρα (εθνική διάσταση).

Το ΕΓΤΑΑ δεν χρηματοδοτεί έργα βασικής έρευνας ή έργα υποδομών έρευνας καθώς τα έργα αυτά 
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Στο πλαίσιο του μέτρου της συνεργασίας ωστόσο, το 
ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί έργα εφαρμοσμένης έρευνας για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, τη 
δασοπονία και τις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές. Όταν τα έργα αυτά, υλοποιούνται από σχήματα 
συνεργασίας τα οποία περιλαμβάνουν φορείς του πρωτογενούς τομέα ή/και της πρώτης μεταποίησης και 
ο σκοπός, το όφελος και το αποτέλεσμα των έργων αυτών αφορούν κυρίως φορείς του πρωτογενούς 
τομέα ή/και της πρώτης μεταποίησης τότε τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 προβλέπεται η ενίσχυση έργων 
ενταγμένων σε ένα πλαίσιο κεντρικού σχεδιασμού όπως τα προγράμματα των δήμων ή τα σχέδια 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Όταν ο υφιστάμενος σχεδιασμός ελλείπει ή δεν 
περιέχει/εξειδικεύει παρεμβάσεις για αγροτικές περιοχές προβλέπεται η εκπόνηση 
προγραμμάτων/σχεδίων/μελετών ή/και επικαιροποίηση/εξείδικευση υφισταμένων. Τα σχετικά 
προγράμματα/σχέδια για λογαριασμό των δήμων θα προτείνουν/περιγράφουν έργα & δράσεις μικρής – 
τοπικής κλίμακας δημοσίου χαρακτήρα για χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ.

Κατόπιν τούτου, δεν πρόκειται στο πλαίσιο του Μέτρου να ενισχυθούν από το ΕΓΤΑΑ έργα που 
αφορούν εκπόνηση θεσμικού / βασικού υπερκείμενου ή ειδικού σχεδιασμού (όπως επιχειρησιακά σχέδια 
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δήμων, διαχειριστικά σχέδια περιοχών Natura με φορείς διαχείρισης) & έργα που εξυπηρετούν 1γενή 
τομέα (π.χ. εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία).

Από τα βασικά σημεία για την ορθή υλοποίηση του μέτρου είναι α) η οριοθέτηση της επιλεξιμότητας και 
της συμπληρωματικότητας/διαχωρισμού με παρεμβάσεις άλλων μέτρων ή/και ταμείων  και β) η 
αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και διασύνδεση τους (π.χ. ΟΠΣΑΑ, ΟΠΣ) για τον έλεγχο των 
παρεμβάσεων, ειδικά όσον αφορά την τη διασταύρωσης στοιχείων, την παρακολούθηση και εξαγωγή 
αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων και τον έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων και τη 
διόρθωσή τους

Οι παρεμβάσεις του μέτρου, αφορούν μικρής κλίμακας υποδομές σε όρους λειτουργικούς (έτσι όπως 
περιγράφονται σε κάθε υπομέτρου) και σε όρους ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Υπάρχει 
σχετική παρέκκλιση για τις επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι οποίες 
θα εκτελεστούν σε κεντρικό επίπεδο, έστω και αν αφορούν τις αγροτικές περιοχές και κοινότητες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μέτρου θα ενισχυθεί η χρήση ΑΠΕ ως επιλέξιμη δαπάνη για εξοικονόμηση 
ενέργειας (βλ. ιδιοκαταναλωση) σε δημόσιου χαρακτήρα κτήρια και εγκαταστάσεις και όχι ως αυτόνομη 
επένδυση (παραγωγή, διανομή και πώληση ενέργειας, δίκτυα ενέργειας).

Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφορούν κατά βάση δημοσίου χαρακτήρα επεμβάσεις, άρα δεν 
περιλαμβάνεται στήριξη προς ιδιωτικά έργα κερδοσκοπικού σκοπού. Εξαίρεση ιδιωτικών έργων που 
καλύπτονται από το παρόν μέτρο είναι η αποκατάσταση όψεων διατηρητέων ή παραδοσιακών κτισμάτων 
και παραδοσιακών παραγωγικών ή μη κτισμάτων εκτός γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που όμως είτε δεν 
παράγουν έσοδα, είτε δεν αυξάνεται η παραγωγική τους ικανότητα και προτείνονται από υφιστάμενο 
αναπτυξιακό ή λοιπό τοπικό σχεδιασμό. Οι σχετικές δράσεις του μέτρου (με εξαίρεση το υπομέτρο 7.1) 
σε περιοχές Leader, υλοποιούνται μέσω των σχετικών τοπικών προγραμμάτων.

15.5. Description of actions to achieve a reduction of administrative burden for beneficiaries referred to in 
Article 27(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Η εμπειρία από την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, έχει οδηγήσει στην διαπίστωση της ανάγκης μείωσης 
του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και στον εντοπισμό των αναγκαίων μέτρων διευκόλυνσης 
της υλοποίησης των πράξεων. Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους του ΠΑΑ 2014 – 2020 αναλύονται παρακάτω:

• Βάσει της εμπειρίας από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους κρίνεται ότι συγκεκριμένα 
στάδια της διαχείρισης μπορούν να καταργηθούν ή να συγχωνευτούν χωρίς να δημιουργούν 
προβλήματα στην αξιοπιστία της υλοποίησης των μέτρων του ΠΑΑ, συμβάλλοντας σημαντικά 
στην απλοποίηση του συστήματος διαχείρισης. Συγκεκριμένα καταργούνται τα στάδια του 
συμφώνου γνώμης επί του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημοσιοποίηση 
της πρόσκλησης, του ελέγχου πληρότητας των αιτήσεων ενίσχυσης και του δειγματοληπτικού 
ελέγχου επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Παράλληλα, συγχωνεύονται οι διαδικασίες 
που έχουν σχέση με τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, καθώς και οι διαδικασίες που έχουν 
σχέση με την εξέταση των αιτημάτων πληρωμής και την εκκαθάριση αυτών.

• Κατά την εφαρμογή του ΠΑΑ 2007-2013 σε σημαντικό αριθμό μέτρων ήταν υποχρεωτική η 
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής του δικαιούχου. Κατά την 
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προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων. Παράλληλα, για μέρος των υπο-μέτρων σχεδιάζεται η 
έκδοση κοινής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η δυνατότητα υποβολής μίας αίτησης 
προς ένταξη για το σύνολο ή και μέρος των προκηρυσόμενων υπο-μέτρων σε κοινή ηλεκτρονική 
πλατφόρμα.

• Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα επιχειρηθεί η δυνατότητα του ηλεκτρονικού 
ελέγχου πληρότητας των αιτήσεων των δικαιούχων, της αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής 
βαθμολόγησης μέρους των κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και η εισαγωγή βάσεων δεδομένων 
στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες με τις μέγιστες επιτρεπτές τιμές ανά μονάδα επιλέξιμων δαπανών 
για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των αιτήσεων.

• Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα επιχειρηθεί η δυνατότητα αυτεπάγγελτης 
αναζήτησης εγγράφων τα οποία αποτελούν συνοδευτικά έγγραφα των αιτήσεων των δικαιούχων, 
καθώς και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής.

• Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα επιχειρηθεί η δυνατότητα της έκδοσης 
χρονοδιαγράμματος που θα αφορά τη διενέργεια των προκηρύξεων ανά υπο-μέτρο. Το 
χρονοδιάγραμμα θα δίνει πληροφόρηση σχετικά με τις ενδεικτικές ημερομηνίες των εκδόσεων 
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υπο-μέτρων.

• Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα επιχειρηθεί η διεύρυνση της εφαρμογής 
μεθόδων απλοποιημένου κόστους στα υπο-μέτρα όπου υπάρχει η δυνατότητα.

• Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα επιχειρηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός 
μητρώου αξιολογητών για το σύνολο των μέτρων του ΠΑΑ. Το μητρώο αυτό θα αποτελείται από 
μητρώα αξιολογητών ανά υπο-μέτρο. Παράλληλα, οι αξιολογητές θα εκπαιδεύονται σε ειδικά 
θέματα που αφορούν την διενέργεια της αξιολόγησης των υπο-μέτρων, καθώς και σε γενικότερα 
θέματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη / βελτίωση ικανοτήτων.

• Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα επιχειρηθεί η διεύρυνση της εκπαίδευσης των 
χειριστών των μέτρων και υπο-μέτρων. Η εκπαίδευση θα αφορά την χρήση του ΟΠΣΑΑ αλλά και 
γενικότερα θέματα διαχείρισης.

• Το νέο ΟΠΣΑΑ θα παρέχει σχετική ευελιξία, δίνοντας τη δυνατότητα για καταχώρηση 
προσκλήσεων που θα αναφέρονται σε περισσότερα από ένα μέτρα. Παράλληλα, θα διασυνδέεται 
κατάλληλα με το πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής του ΟΣΔΕ. Έτσι η 
Διαχειριστική Αρχή θα έχει μια πλήρη εικόνα για όλα τα μέτρα που συνδέονται με γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Επίσης, θα διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα όπως το 
Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ), Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

• Το νέο ΟΠΣΑΑ θα πρέπει να παρέχει κίνητρα στους χρήστες ώστε να καταχωρούν τα 
απαραίτητα δεδομένα. Τέτοιου είδους κίνητρα θα μπορούσαν να αποτελούν η διασύνδεση με το 
ΠΔΕ, που αναφέρθηκε παραπάνω, και η άμεση εκτύπωση των τεχνικών εγγράφων και 
διοικητικών πράξεων (απόφαση ένταξης, έγκριση πληρωμής κ.λπ.) με βάση τα καταχωρηθέντα 
στοιχεία.

• Στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική σελίδα την 
οποία θα μπορούν να επισκέπτονται οι δυνητικοί δικαιούχοι και να θέτουν τις ερωτήσεις τους 
σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020. Οι ερωτήσεις – απαντήσεις θα 
κατηγοριοποιούνται ανά μέτρο με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν με ευκολία να 
αναζητούν πληροφορίες. Παράλληλα, στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτώνται το θεσμικό πλαίσιο και 
οι προκηρύξεις του συνόλου των μέτρων του ΠΑΑ, πρακτική η οποία εφαρμόστηκε και κατά την 
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προγραμματική περίοδο 2007-2013.  

• Θα ενεργοποιηθεί στον υφιστάμενο τηλεφωνικό αριθμό πληροφόρησης του κοινού "1540" του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  η ενημέρωση των δικαιούχων για θέματα 
προσκλήσεων, πληρωμών, κανονιστικών πληροφοριών κ.α.

• Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα επιχειρηθεί η ενοποίηση, καθώς και η 
απλούστευση του θεσμικού πλαισίου, ειδικότερα για τα υπο-μέτρα για τα οποία θα υπάρξει κοινή 
προκήρυξη.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Πληρωμών θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

• Σταδιακή ενσωμάτωση όλων των τίτλων νόμιμης κατοχής των  αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης 
των παραγωγών της χώρας και των μητρώων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣΔΕ, όπου αναρτώνται σκαναρισμένα κάθε έτος και 
ελέγχονται στο πλαίσιο του ετήσιου διοικητικού ελέγχου των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης του 
Πυλώνα Ι

• Αυτόματη διασταύρωση των φορολογικών δεδομένων των δικαιούχων της εξισωτικής 
αποζημίωσης (211, 212) του Προγράμματος με βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών 
κατά την αξιολόγηση της ορθής καταβολής της κοινοτικής ενίσχυσης χωρίς την επιβάρυνση του 
δικαιούχου.

• Ενημέρωση πραγματοποίησης πληρωμών ανά δικαιούχο on – line από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ με 
εισαγωγή του ΑΦΜ.

• On – line ενημέρωση για την επιτυχή εγγραφή δικαιούχων στο μητρώο συναλλασσομένων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ (στις πράξεις που απαιτείται, για την ορθή καταβολή της πληρωμής). Η αίτηση 
εγγραφής υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο ίδιο site και αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με φαξ 
χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμισή της ιδιοχείρως.

• Προγραμματισμός της διαχείρισης των αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής μέτρων αγροτικής 
ανάπτυξης περιόδου 2014-2020 με χρήση διαδικτυακών εφαρμογών με βάση την ήδη 
αποκτηθείσα εμπειρία από τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων υποβολής και έλεγχου των αιτήσεων 
ενίσχυσης και πληρωμής των μέτρων 144, 113, 114, 211, 212 και 214 της περιόδου 2007-2013, 
με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόπου για τους δικαιούχους.

• Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το στάδιο εξέλιξης του αιτήματός τους με τη χρήση 
διαδικτυακών εφαρμογών ή με sms.

 

Ο σχεδιασμός του ΣΔΕ του Π.Α.Α. 2014-2020 θα στοχεύσει σε εφαρμογή διαδικασιών τέτοιων, που θα:

• Διασφαλίζουν οριζόντια τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών

• Διαθέτουν την απαιτούμενη ευελιξία λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά σχεδιασμού και υλοποίησης των πράξεων των Ε.Π. (πχ ορισμένες δράσεις του 
ΕΚΤ, ΤΑΠΤΟΚ, ΟΧΕ, κλπ.), και κατ’ αναλογία των δικαιούχων που θα τις υλοποιήσουν.

• Προωθούν και θα εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων και του αποτελέσματος, σε όλο το 
φάσμα των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου, από την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, 
την παρακολούθηση της υλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή τους.

• Στηρίζονται σε ένα απλοποιημένο και σαφές πλαίσιο εθνικών κανόνων σχετικά με τις 
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υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Κατά τον σχεδιασμό του ΣΔΕ θα ενσωματωθούν όλες εκείνες οι ρυθμίσεις και τα μέτρα, που θα ληφθούν 
στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης που συντελείται στη χώρα μας, και σχετίζονται με θέματα 
διαχείρισης, υλοποίησης, και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Οι ρυθμίσεις αυτές 
αφορούν σε απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης και πληρωμών των έργων, ενοποίηση της 
νομοθεσίας, λήψη μέτρων για την απλοποίηση και τη μεγαλύτερη σταθερότητα στο νομικό και θεσμικό 
περιβάλλον.

15.6. Description of the use of technical assistance including actions related to the preparation, management, 
monitoring, evaluation, information and control of the programme and its implementation, as well as the 
activities concerning previous or subsequent programming periods as referred to in Article 59(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013

Η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και 
δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης 
προς τους εμπλεκομένους  φορείς, την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών και 
μηχανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για την αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή του 
συνόλου του προγράμματος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του.

Η Τεχνική Βοήθεια αφορά δράσεις προετοιμασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
διοικητικής υποστήριξης, δικτύωσης, ελέγχων, ενημέρωσης, πληροφόρησης, δημοσιότητας, κλπ. Οι 
ανωτέρω δράσεις επιτυγχάνονται ενδεικτικά με τις ακόλουθες ενέργειες:

 

Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών

Οι μελέτες και οι εμπειρογνωμοσύνες θα καλύψουν κυρίως ανάγκες του Προγράμματος, και αφορούν:

Έγκαιρη προετοιμασία και προσανατολισμό των επιμέρους δράσεων των Μέτρων του Προγράμματος, 
και κυρίως προκαταρκτικές μελέτες που μπορεί να εξειδικεύσουν τα μέτρα ή τις δράσεις του 
προγράμματος, να διευρύνουν το γνωστικό τους αντικείμενο, να αναλύουν/εξειδικεύουν τη στρατηγική 
και το αντικείμενό τους. Τέτοιες μελέτες κρίνονται αναγκαίες πριν την έναρξη μιας δράσεως καθώς 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.

Άλλες μελέτες που η σκοπιμότητά τους, το φυσικό τους αντικείμενο και τα αποτελέσματά τους 
συνδέονται με τους στόχους του Προγράμματος.

Στατιστικές αναλύσεις, καινοτόμες ενέργειες, έρευνες αγοράς.

 

Υπηρεσίες Συμβούλων

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος, εκτιμάται ότι θα προκύψουν ανάγκες παροχής 
υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για ειδικά θέματα, για το συντονισμό και παρακολούθηση 
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δράσεων, για τα οποία δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό (κατά 
κανόνα θέματα υψηλής εξειδίκευσης).

 

Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και 
λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος για την υλοποίηση της προγραμματικής 
περιόδου 2014−2020, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά 
στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης στην εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνονται και φορείς που θα αναλάβουν την υποστήριξη της 
εφαρμογής Μέτρων/Αξόνων του Προγράμματος.

 

Υποστηρικτικές ενέργειες τεχνικής φύσεως

Πρόκειται για ενέργειες, οι οποίες συμβάλλουν στην αποδοτικότερη και ορθολογικότερη εφαρμογή και 
διαχείριση του Προγράμματος όπως η συντήρηση και τυχόν επέκταση του πληροφοριακού συστήματος, 
δημιουργία παράλληλων εφαρμογών πληροφορικής, προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού 
και αναλώσιμων, δημιουργία κόμβων επικοινωνίας, διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ εμπλεκομένων 
υπηρεσιών, συντηρήσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

 

Γενικές Υποστηρικτικές ενέργειες

Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος είναι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν κυρίως 
οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, Επιτροπών Παρακολούθησης, Ομάδων Εργασίας, δημιουργία 
εντύπων και εκτυπώσεων, μεταφράσεων, μετακινήσεις προσωπικού για τις ανάγκες του Προγράμματος, 
δημοσιεύσεις προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών, κ.λ.π.

 

Ενέργειες Αξιολόγησης

Προβλέπεται να υλοποιηθούν ενδεικτικά οι εξής αξιολογήσεις:

α. Εκ των υστέρων αξιολογήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

β. Συνεχής (on going) αξιολόγηση του Προγράμματος.

γ. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος.

δ. Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος.
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ε. Άλλες θεματικές αξιολογήσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την διάρκεια του Προγράμματος.

στ. Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες για την αξιολόγηση προτάσεων που θα ενταχθούν στα 
Μέτρα του Προγράμματος. Σε περιόδους πολλών παράλληλων προκηρύξεων ή στις περιπτώσεις 
υποβολής μεγάλου πλήθους προτάσεων και προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες 
αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχων απαιτείται η υποστήριξη των φορέων εφαρμογής για το 
συγκεκριμένο αντικείμενο και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται 
η μη εμπλοκή των ατόμων που θα απασχοληθούν στο εν λόγω αντικείμενο είτε στο πλαίσιο υποβολής 
επενδυτικού σχεδίου είτε στο πλαίσιο σύνταξης του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου.

Η αμοιβή τους θα ορίζεται βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 
αντικείμενο που αναλαμβάνουν και τη χρονική διάρκεια απασχόλησης, όπως αυτά θα αποτυπώνονται 
στην αντίστοιχη νομική δέσμευση.

ζ. Τυχόν άλλες αξιολογήσεις  που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος  
καθώς και η εκ των προτέρων αξιολόγηση του Προγράμματος της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

 

Δράσεις ελέγχων

Διενέργειες ελέγχων από εξωτερικούς ελεγκτές, όπου κρίνεται αναγκαίο, στο σύνολο του Προγράμματος 
ή σε μέρος αυτού, σε επίπεδο Μέτρου ή Δράσης και λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία. Διενέργειες ελέγχων ποιότητας κατασκευής έργων σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές 
από εξειδικευμένους εξωτερικούς φορείς.

 

Κατάρτιση των εμπλεκομένων φορέων του ΠΑΑ

Πρόκειται για ενέργειες ενημέρωσης και κατάρτισης των φορέων που εμπλέκονται με την υλοποίηση του 
Προγράμματος, εκπαίδευση και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια του προσωπικού  των Ειδικών 
Υπηρεσιών του Προγράμματος, με σκοπό τη διεύρυνση του γνωστικού τους αντικειμένου ανάλογα με τις 
αρμοδιότητές τους.

 

Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση

Περιλαμβάνονται οι ενέργειες που προκύπτουν από την εξειδίκευση της εφαρμογής των απαιτήσεων 
δημοσιότητας και πληροφόρησης. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών αναλαμβάνονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος μέτρα δημοσιότητας προβολής και πληροφόρησης.

Οι ενέργειες αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης.

Οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων για ενημέρωση τοπικών 
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φορέων, υποψηφίων επενδυτών και κοινού σχετικά με το πρόγραμμα.

Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικού 
υλικού (τηλεοπτικά – ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα, κ.λπ.).

Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων, 
δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (call center, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες 
κλπ).

Συμμετοχή σε εκθέσεις για την προβολή του Προγράμματος.

Πολλαπλές εκτυπώσεις έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί στο κοινό αλλά και 
στους ενδιαφερόμενους.

Προωθητικές ενέργειες, ενέργειες δημοσίευσης των μέτρων του προγράμματος προς τα ΜΜΕ, εκπόνηση 
ερευνών.

Οι ανωτέρω ενέργειες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με σχετικό σύμφωνα με σχετικό σχέδιο δράσης, είτε 
από την ίδια την Υπηρεσία, είτε μέσω Συμβούλου/ων Δημοσιότητας, ο οποίος θα επιλεγεί  σύμφωνα με 
την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

 

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Οι δράσεις του ΕΑΔ και της Μονάδας Υποστήριξης Δικτύου (ΜΥΔ) χρηματοδοτούνται από την Τεχνική 
Βοήθεια του ΠΑΑ. Η οικονομική υποστήριξη προς το ΕΑΔ μπορεί να καλύψει τις δομές που είναι 
αναγκαίες για τη λειτουργία του, τις δράσεις που συνδέονται με τους στόχους του ΕΑΔ όπως 
αναφέρονται στο Παράρτημα 17, καθώς και την προετοιμασία και την υλοποίηση του συνόλου του 
Σχεδίου Δράσης του όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
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16. LIST OF ACTIONS TO INVOLVE PARTNERS

16.1. Δ01. 1ο Συνέδριο για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013

16.1.1. Subject of the corresponding consultation

Στις 13 Ιουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το 1ο Συνέδριο για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά 
το 2013.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την εταιρική σχέση μεταξύ πολλών και 
ποικίλων εταίρων στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και να θέσει τη βάση ενός κοινού 
οράματος για τη Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, μέσα από τη συμμετοχική 
διαδικασία, το διάλογο και τη διαβούλευση.

Χρήσιμο υλικό για το Συνέδριο αυτό είναι αναρτημένο στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=219c507b38ddfc07

16.1.2. Summary of the results

Συμμετείχαν 230 άτομα από 90 φορείς.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι συµµετέχοντες συζήτησαν σε µικρές οµάδες για το όραµα τους και 
πως φαντάζονται την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας το 2020.

Το όραμα για την Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας το 2020 περιγράφεται χαρακτηριστικά στα 
παρακάτω σχόλια των συμμετεχόντων, οραματιζόμαστε

• Μια ζωντανή ύπαιθρο, ισόρροπη ηλικιακή σύνθεση και ένα περιβάλλον κοινωνικής συνοχής. 
Περισσότεροι γάµοι και βαφτίσια στην ύπαιθρο, περισσότερα παιδιά στα σχολεία, περισσότερα 
αναµµένα φώτα στα χωριά.

• Ζωντανή Ύπαιθρος για Ζωντανές, Αυτάρκεις και Μακρόχρονα Βιώσιµες Τοπικές Οικονοµίες.

• Εξασφάλιση ευηµερίας του αγροτικού πληθυσµού.

• Η Ελλάδα “πολύχρωµο & πολύβουο περιβόλι”: Η Ελληνική Γη ένα περιβόλι µε προϊόντα εκλεκτά, 
ιδιαίτερης γεύσης, ταυτότητας...

• Αυτάρκεια της χώρας σε διατροφικά προϊόντα. Προϊόντα ποιοτικά, πιστοποιηµένα µε αυξηµένη 
προστιθέµενη αξία, µέσω καθετοποίησης της παραγωγής και επεξεργασίας τους, µπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση για µία «ανταγωνιστική γεωργία», στο πλαίσιο της Μεσογειακής διατροφής.

• Αγροτική ανάπτυξη που να εξασφαλίζει υγιεινά , υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα.
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16.2. Δ02. Θεματικές Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ)

16.2.1. Subject of the corresponding consultation

Σε συνέχεια του 1ου Συνεδρίου για την Αγροτική Ανάπτυξη συστήθηκαν οι παρακάτω επτά (7) ΘΟΣΣ.

Η σύσταση και η θεματολογία των ΘΟΣΣ ήταν τόσο προϊόν τεχνικών συναντήσεων και αλληλογραφίας 
με όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, όσο και ευρείας διαβούλευσης με τους εταίρους του, καθώς η 
εγγραφή των εταίρων στις προτεινόμενες ΘΟΣΣ έγινε μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής αναρτημένης στην 
ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ, η οποία παρείχε και δυνατότητα σχολιασμού του θεματικού περιεχομένου 
τους.

o ΘΟΣΣ 1: «Καινοτομία Έρευνα Κατάρτιση»
o ΘΟΣΣ 2: «Γεωργία και Αγροδιατροφικός Τομέας»
o ΘΟΣΣ 3: «Συμπληρωματικότητα Πυλώνων Ι & ΙΙ»
o ΘΟΣΣ 4: «Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή»
o ΘΟΣΣ 5: «Δασοπονία Κλιματική Αλλαγή»
o ΘΟΣΣ 6: «Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία»
o ΘΟΣΣ 7: «LEADER Τοπική Ανάπτυξη»

Περισσότερο ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένο στη δ/νση:

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=04600eed1bd16e8f 

Στο υπ’ αριθμ. 3743/14-9-2012 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ[1] «Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 
2014-2020  - Σύσταση ΘΟΣΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι συντονιστές, τα μέλη, ο σκοπός και το 
χρονοδιάγραμμα των ΘΟΣΣ.

 

 

[1] http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/5pp_systasi_thoss.pdf

16.2.2. Summary of the results

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) κύκλοι συναντήσεων (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Δεκέμβριος 
του 2012), στα γραφεία της ΕΥΔ ΠΑΑ στην Αθήνα, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 320 
άτομα που εκπροσωπούσαν 100 φορείς (εταίρους αλλά και υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ).

Τελικό προϊόν των εργασιών όλων των ΘΟΣΣ, τα αποτελέσματα των οποίων επεξεργάστηκε η Τεχνική 
Επιτροπή Συντονισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΤΕΣΑΑ) ήταν η Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών 
των Εταίρων για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013, που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική 
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διαβούλευση στις 28 Δεκεμβρίου 2012 και για διάστημα δύο μηνών.

16.3. Δ03. Ηλεκτρονική Διαβούλευση της Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών των Εταίρων

16.3.1. Subject of the corresponding consultation

28 Δεκεμβρίου 2012-28 Φεβρουαρίου 2013:

Σκοπός της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης ήταν η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε 
εμπλεκόμενου στην αγροτική ανάπτυξη και κυρίως κάθε αγρότη και κάθε κατοίκου της υπαίθρου, αλλά 
και κάθε επιστήμονα, επιχειρηματία, πολιτικού κ.ά, ώστε να εκφράσει τις απόψεις του και να συμβάλλει 
προς την τελική διαμόρφωση της Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 
2013.

Περισσότερο ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένο στη δ/νση:

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=2b20b3682e832df2

16.3.2. Summary of the results

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, υποβλήθηκαν συνολικά περίπου 300 γραπτά σχόλια, από 80 
διαφορετικούς συμμετέχοντες, ενώ 200 διαφορετικοί συμμετέχοντες εξέφρασαν τη θετική προτίμησή 
τους «like» για την Πρόταση των Εταίρων μέσω των κοινωνικών δικτύων facebook και twitter. Επίσης, 
τουλάχιστον 270 διαφορετικοί συμμετέχοντες συμμετείχαν στην αξιολόγηση των προτεινόμενων 
επιλογών, με επιλογή κατάλληλου αριθμού αστεριών.

Όσον αφορά στη συνολική επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας www.agrotikianaptixi.gr της ΕΥΔ, στους 
δύο μήνες που διήρκησε η ηλεκτρονική διαβούλευση, 38.720 μοναδικοί επισκέπτες επισκέφτηκαν την 
ιστοσελίδα με ημερήσιο μέσο όρο, τις περισσότερες εβδομάδες, τριπλάσιο του συνηθισμένου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (45%) στη δημόσια 
ηλεκτρονική διαβούλευση, ανήκε στην κατηγορία Αγρότης ή Συλλογική Μορφή Αγροτών, από όλη τη 
χώρα, η συμμετοχή των οποίων ήταν πολύ μικρή στις συναντήσεις των ΘΟΣΣ στην Αθήνα.

 

16.4. Δ04. 2ο Συνέδριο για τη Στρατηγική

16.4.1. Subject of the corresponding consultation

Στις 15 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2ο Συνέδριο με θέμα: «Η Κοινή Αγροτική 
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Πολιτική την περίοδο 2014-2020 και η διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής».

Βασικός προσκεσκλημένος του Συνεδρίου ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης της  Ε. Ε., κ. Dacian Ciolos ο οποίος, τοποθετήθηκε σχετικά με τις ευκαιρίες και τις 
προκλήσεις για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ενώ ανέφερε τις 
σημαντικές ιδιαιτερότητες που διαθέτει η Ελλάδα και πώς μπορεί να αξιοποιήσει τις κοινοτικές 
ενισχύσεις για μια πιο βιώσιμη και ισχυρή γεωργία. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στα ποιοτικά αγροτικά 
προϊόντα που παράγει η χώρα μας, πάνω στα οποία μπορεί να «πατήσει» η γεωργία της.

Περισσότερο ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένο στη δ/νση:

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=232a031187252409

16.4.2. Summary of the results

Στο συνέδριο συμμετείχαν 150 περίπου άτομα από όλες τις κατηγορίες της εταιρικής σχέσης. Σε ότι 
αφορά στη Στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι 
βασικότερες προτεραιότητες και οι στόχοι της στρατηγικής του ΠΑΑ 2014-2020, η ανάγκη στόχευσης 
της πολιτικής στα αποτελέσματα, οι θέσεις των Περιφερειών, τα βασικότερα σημεία του ΕΣΠΑ 2014-
2020,  η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της αγροτικής ανάπτυξης και οι σημαντικότερες 
ανάγκες όπως προέκυψαν από την ανάλυση SWOT.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου επίσης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά, μερικά από τα 
σημαντικότερα σημεία της στρατηγικής που αφορούν, στην έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της 
νέας ΚΑΠ, στο ρόλο και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στις αγροτικές περιοχές καθώς και στην συμβολή των 
αγροτικών περιοχών και της γεωργίας στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

16.5. Δ05. Αποστολή ερωτηματολογίου και οδηγών για όλα τα μέτρα

16.5.1. Subject of the corresponding consultation

Στο χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013, στάλθηκαν σταδιακά 
ερωτηματολόγια και οδηγοί όλων των Τεχνικών Δελτίων Μέτρων (ΤΔΜ): Σκοπός της β’ αυτής φάσης 
εταιρικής σχέσης, ήταν η ανάλυση των οδηγών ΤΔΜ από τους εταίρους, η αξιολόγηση των υφιστάμενων 
μέτρων και η αποστολή προτεινόμενων δράσεων με προτεινόμενους δικαιούχους, προϋπολογισμό και 
κριτήρια επιλεξιμότητας/επιλογής, με βάση την εμπειρία και το επιστημονικό τους υπόβαθρο.

16.5.2. Summary of the results

Τα ερωτηματολόγια και οι οδηγοί στάλθηκαν με email στους 100 φορείς (320 άτομα) της εταιρικής 
σχέσης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Ελήφθησαν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τα οποία 
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αξιολογήθηκαν από τις Ομάδες Εργασίας Σχεδιασμού του ΠΑΑ και χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνηση 
των νέων δράσεων/μέτρων. Οι περισσότερες απαντήσεις αφορούσαν στα επενδυτικά μέτρα 4 
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» και 6 «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων» και ειδικότερα στα υπομέτρα των νέων αγροτών και των σχεδιών βελτίωσης.

16.6. Δ06. Ομάδας Σχεδιασμού ΠΑΑ (ΟΣΠΑΑ)

16.6.1. Subject of the corresponding consultation

Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Σχεδιασμού του ΠΑΑ 2014-2020 είναι από τον Νοέμβριο 2013 - 
οριστική έγκριση του.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4628/15-11-2013 απόφαση, έργο της ΟΣΠΑΑ είναι η υποστήριξη του 
ΥΠΑΑΤ κυρίως στο σχεδιασμό και την κατάρτιση του ΠΑΑ 2014-2020.

Η ΟΣΠΑΑ θα αποτελεί σε συνεχή βάση, το σύνδεσμο του Υπουργείου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥπΑΑν), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1η εγκύκλιο 
σχεδιασμού & κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014-2020.

Ειδικότερα, η παροχή υποστήριξης αφορά ενδεικτικά στις ακόλουθες ενέργειες:

• Συμμετοχή στην εκπόνηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες διαχείρισης των Διαρθρωτικών και λοιπών Επενδυτικών Ταμείων

• Συντονισμός και υλοποίηση ενεργειών για το σχεδιασμό του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 - 2020.

• Επιλογή κατάλληλων συνδυασμών μέτρων για κάθε περιοχή εστίασης των προτεραιοτήτων της  
Ένωσης για την Αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, βάσει 
αιτιολογημένης  λογικής παρέμβασης, η οποία υποστηρίζεται από την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση.

• Συνεργασία με τα κεντρικά όργανα σχεδιασμού και τις άλλες ΟΣΠ Υπουργείων και Περιφερειών, 
για την έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και των διαδικασιών 
σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020.

• Ενημέρωση, συνεχής πληροφόρηση και διάχυση των σχετικών πληροφοριών για τα σχέδια 
Κανονισμών της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020 και ανάλυση για την επίδρασή τους στη 
διαμόρφωση ενός δεσμευτικού για τη χώρα κειμένου.

• Μέριμνα για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών, σε συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκόμενους, για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σχετικά με το έργο της.

• Συλλογή και αξιοποίηση εμπειρογνωμοσυνών, μελετών και προτάσεων των εμπλεκόμενων 
φορέων, οικονομικών και κοινωνικών φορέων και ειδικά των αποτελεσμάτων της εταιρικής 
σχέσης σχετικά με το έργο της.

• Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν στα πλαίσια 
προετοιμασίας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
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16.6.2. Summary of the results

Η ΟΣΠΑΑ αποτελούμενη από 15 τακτικά μέλη και συντονιστή τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών 
Πόρων & Υποδομών του ΥπΑΑΤ συνεδρίαζε τουλάχιστον μία φορά το μήνα, τροφοδοτούμενη από και 
υποστηρίζοντας τις εργασίες των Ομάδων Εργασίας.

16.7. Δ07. Ομάδες Εργασίας για την εκπόνηση των μέτρων

16.7.1. Subject of the corresponding consultation

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 219/17-1-2014 απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο της 
ΟΣΠΑΑ συστάθηκαν οι παρακάτω έξι (6) Ομάδες Εργασίας με κύριο στόχο την εκπόνηση  προτάσεων, 
εκθέσεων και σχέδιων προγραμματικών κειμένων, σε θέματα σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. Ειδικότερα οι Ομάδες Εργασίες ασχολήθηκαν με την επεξεργασία και διαμόρφωση των 
τεχνικών δελτίων των μέτρων και των δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 
τα οποία εισηγήθηκαν στην ΟΣΠΑΑ. Οι εργασίες των Ομάδων Εργασίας διήρκησαν από τον Ιανουάριο 
μέχρι τον Μάιο 2014.

• Ομάδα Εργασίας « Καινοτομία – Δίκτυo Καινοτομίας» (Άρθρα 14,15,35, 55-57)

• Ομάδα Εργασίας «Ανταγωνιστικότητα» (Άρθρα 16, 17, 19, 27)

• Ομάδας Εργασίας «Δασοπονία – Κλιματική Αλλαγή» (άρθρα 21-26, 30 & 34)

• Ομάδας Εργασίας «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» (άρθρα 28-33)

• Ομάδα Εργασίας «Τοπική Ανάπτυξη» (Άρθρα 20, 41-44)

• Ομάδα Εργασίας «Χρηματοδοτικά Εργαλεία –Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνου –Τεχνική 
Βοήθεια» (Άρθρα 36-39, 18, 51)

Οι ανωτέρω οριζόμενες Ομάδες Εργασίας ασχολήθηκαν με την επεξεργασία των τεχνικών δελτίων  των 
μέτρων που αφορούν σε άρθρα του Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, που προσδιορίζονται στον τίτλο 
της κάθε ομάδας, καθώς και με την εξειδίκευση των δράσεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα αυτά.

16.7.2. Summary of the results

Συμμετείχαν 115 τακτικά μέλη από αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ,  συναρμόδια υπουργεία, τον 
Οργανισμό Πληρωμών, πανεπιστήμια, κοινωνικούς/οικονομικούς & περιβαλλοντικούς και άλλους 
φορείς,  εμπειρογνώμονες αλλά και μη τακτικά μέλη. Οι Ομάδες Εργασίας έλαβαν υπόψη τους μεταξύ 
άλλων τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων δράσεων της εταιρικής σχέσης. Τελικό αποτέλεσμα 
ήταν η εκπόνηση όλων των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, η κάθε Ομάδα Εργασίας διαμόρφωσε και εκπόνησε ένα ή περισσότερα τεχνικά δελτία, τα 
οποία εισηγήθηκε προς την ΟΣΠΑΑ προσδιορίζοντας βασικές παραμέτρους ως προς το περιεχόμενο και 
την εφαρμογή τους (είδος και συνδυασμός δράσεων, επιλεξιμότητες και κριτήρια επιλογής, φορείς 
εφαρμογής, πλαίσιο αξιολόγησης, δείκτες, σύστημα διαχείρισης & ελέγχου, επαληθευσιμότητα και 
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ελεγξιμότητα, συμπληρωματικότητα με δράσεις του Πυλώνα Ι και συνέργεια με δράσεις των άλλων 
Επενδυτικών & Διαρθρωτικών Ταμείων, κ.λπ.).

Για την εκπόνηση και πραγματοποίηση των ανωτέρω, η Ομάδα Εργασίας έλαβε υπόψη τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική [Σύμφωνο 
Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ)] όπως διαμορφώνονται μετά από τη διαβούλευση με τις Υπηρεσίες της ΕΕ, τις 
υποδείξεις της ΟΣΠΑΑ, τις διαπιστώσεις και ανάγκες της μελέτης SWOT για το νέο ΠΑΑ 2014 - 2020, 
το κανονιστικό πλαίσιο, τα αποτελέσματα της εταιρικής σχέσης καθώς και σχετικές εμπειρογνωμοσύνες, 
μελέτες και προτάσεις εμπλεκόμενων φορέων. 

16.8. Δ08. Ηλεκτρονική Διαβούλευση 1ου προσχεδίου ΠΑΑ 2014-2020, στο Δίαυλος

16.8.1. Subject of the corresponding consultation

Στο χρονικό διάστημα από 12 μέχρι 20 Ιουνίου 2014, αναρτήθηκε προς διαβούλευση το 1ο προσχεδίου 
του ΠΑΑ 2014-2020, στο εθνικό σύστημα διαβούλευσης «Δίαυλος». Μέσω του συστήματος «Δίαυλος» 
πραγματοποιήθηκε επίσης και η διαβούλευση του ΕΣΠΑ καθώς και όλων των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Αν και η επίσημη διαβούλευση έληγε στις 20 Ιουνίου 2014, το 
προς διαβούλευση προσχέδιο εξακολουθεί να είναι αναρτημένο προς ενημέρωση.

16.8.2. Summary of the results

Πρόσβαση στη διαβούλευση έχουν οι 13 περιφέρειες και τα συναρμόδια υπουργεία. Η περίοδος 
διαβούλευσης συνέπεσε με την κρίσιμη περίοδο εκπόνησης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
και για το λόγο αυτό δεν διατυπώθηκαν γραπτά σχόλια για το ΠΑΑ, όπως και για τα περισσότερα από τα 
άλλα προγράμματα, ωστόσο κατά τη διάρκεια τεχνικών συναντήσεων που ακολούθησαν διατυπώθηκαν 
σημαντικά σχόλια τα οποία ελήφθησαν υπόψη στην κατάρτιση του ΠΑΑ 2014-2020.

16.9. Δ09. Ηλεκτρονική Διαβούλευση των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020

16.9.1. Subject of the corresponding consultation

Στις 10 Ιουνίου 2013, αναρτήθηκαν στην παρακάτω διεύθυνση της ιστοσελίδας της Διαχειρστικής Αρχής 
τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και η ανάλυση SWOT και τη στρατηγική του προγράμματος. Τα 
σχόλια που θα διατυπωθούν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, θα ληφθούν υπόψη όχι μόνο κατά την 
περίοδο μέχρι την υποβολή του ΠΑΑ 2014-2020 αλλά και μέχρι την τελική έγκριση.

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=2dfe1946b3003933
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16.9.2. Summary of the results

Οι πρώτες αντιδράσεις από τα δημοφιλέστερα μέσα ηλεκτρονικής ενημέρωσης ήταν κυρίως 
αναμετάδοση πληροφοριών για τα μέτρα Ομάδες Παραγωγών, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία 
καθώς και τα μέτρα που αφορούν την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσης.

16.10. Δ10. Χρήσιμο ενημερωτικό υλικό

16.10.1. Subject of the corresponding consultation

Επιπρόσθετες πληροφορίες για κάθε δράση διαβούλευσης καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ και συγκεκριμένα στον ειδικά διαμορφωμένο «χώρο» με 
τίτλο «Η ΚΑΠ μετά το 2013 – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» :

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=2dfe1946b3003933

 

16.10.2. Summary of the results

Αποτέλεσμα όλων των αναρτήσεων ήταν η μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας που 
αποτελεί σημαντικό δείκτη ενημέρωσης/πληροφόρησης των εταίρων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, 
τους δύο μήνες που διήρκησε η ηλεκτρονική διαβούλευση της Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών των 
Εταίρων, επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα 38.720 επισκέπτες ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος, τις 
περισσότερες εβδομάδες της διαβούλευσης, ήταν τριπλάσιος του συνηθισμένου.

16.11. Δ11. Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και συναντήσεις

16.11.1. Subject of the corresponding consultation

Μία επίσης σημαντική δράση που συνέβαλε σημαντικά στην κινητοποίηση των εταίρων, ήταν η 
συμμετοχή εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής σε ημερίδες και συνέδρια που οργάνωσαν άλλοι 
φορείς σε όλη τη χώρα, με στόχο την ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των εταίρων και την 
ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και απόψεων χρήσιμων για την εκπόνηση και υλοποίηση της 
στρατηγικής και του ΠΑΑ 2014-2020. Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή σε ημερίδες και αναπτυξιακά 
συνέδρια του Συντονιστικού Υπουργείου και των 13 Περιφερειών αλλά και σε επιστημονικές ημερίδες 
πανεπιστημίων και άλλων φορέων.

Σημαντική επίσης ήταν η συμμετοχή εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής σε τεχνικές συναντήσεις, με 
υπηρεσίες του υπουργείου αλλά και άλλων συναρμόδιων υπουργείων και άλλων φορέων (ΟΤΔ κ.α.), για 
θέματα όπως η χωρική ανάπτυξη, η καινοτομία, η κατάρτιση, η διαχείριση των δασών, η διαχείριση των 
υδάτων, η βιοποικιλότητα, οι προστατευόμενες περιοχές, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα εργαλεία 
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διαχείρισης κινδύνου, το νέο πλαίσιο αξιολόγησης αλλά και οριζόντια θέματα όπως οι πολιτικές για τις 
ευπαθείς ομάδες συμπεριλαμβανομένων των ROMA και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα 
τα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης του ΠΑΑ.

16.11.2. Summary of the results

Ειδικότερα και σε ότι αφορά την καινοτομία, εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής, συμμετείχαν σε 
όλες τις συναντήσεις του Δικτύου RIS3 που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Συντονιστικού Υπουργείου 
και στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι των περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των 
συναρμόδιων υπουργείων. Επίσης εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής συμμετείχαν στις συναντήσεις 
των RIS3 στις Περιφέρειες καθώς και στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Η Διαχειριστική Αρχή (Εθνικό Αγροτική Δίκτυο και Μονάδα Προγραμματισμού) το Δεκέμβριο του 
2013, οργάνωσε συνέδριο στην Αθήνα με θέμα «Δικτύωση και Καινοτομία». Σκοπός του συνεδρίου ήταν 
η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων εταίρων για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη 
Γεωργική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα (ΕΣΚ), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΣΚ και τα Εργαλεία 
προώθησης Καινοτομίας και Μεταφοράς Γνώσης για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013».

Εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής επίσης συμμετείχαν το Φεβρουάριο του 2014, σε συνέδριο που 
οργάνωσε το EIP Service Point για τις χώρες της Μεσογείου, στην Πορτογαλλία με θέμα «Σύσταση 
Επιχειρησιακών Ομάδων στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης». Σκοπός του συνεδρίου ήταν η 
ενημέρωση αντιπροσωπευτικών εκπροσώπων των εταίρων, ώστε να αποτελέσουν πολλαπλασιαστές 
(multipliers) ενημέρωσης και διάδοσης για τις επιχειρησιακές ομάδες στη χώρα τους. Από τη χώρα μας 
συμμετείχαν δεκαέξι (16) εκπρόσωποι από όλο σχεδόν το φάσμα των κατηγοριών της εταιρικής σχέσης.

16.12. (Optional) explanations or additional information to complement the list of actions

Η οργάνωση της εταιρικής σχέσης, ξεκίνησε με το υπ. αριθμ. 2399/8-6-2012 έγγραφο[1] του Υπουργού 
ΑΑ & Τ , με θέμα την «εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο πλαίσιο προετοιμασίας του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», στο οποίο 
περιγράφονται το πλαίσιο και οι αρχές λειτουργίας της και προτείνεται «ανοιχτός» κατάλογος εταίρων 
για την αγροτική ανάπτυξη.

Η προτεινόμενη οργάνωση της εταιρικής σχέσης παρουσιάστηκε και συζητήθηκε με τα μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2007-2013 κατά στην 6η Συνεδρίασης της[2], η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2012 στην Αθήνα.

Έπειτα από διαβούλευση με τους εταίρους, η οργάνωση της εταιρικής σχέσης περιγράφηκε 
αναλυτικότερα στην υπ’ αριθμ. 2515/19-6-2012 1η Εγκύκλιο Προετοιμασίας της Στρατηγικής για την 
Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020[3] (1η Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ).

Σκοπός της εταιρικής σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η εξασφάλιση 
του ενστερνισμού των παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
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τεχνογνωσίας τους.

Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τις ομάδες που μπορούν να 
επηρεάσουν την αγροτική ανάπτυξη ή που επηρεάζονται από την εφαρμογή των προγραμμάτων. Οι 
εταίροι είναι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές υπεύθυνες για τις αγροτικές περιοχές, κλαδικές 
οργανώσεις, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι που συμμετέχουν στη γεωργία και τη δασοκομία, 
εκπρόσωποι άλλων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών σε τομείς που συνδέονται με την ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών, περιφερειακές ή τοπικές επιχειρηματικές ενώσεις, γυναικείες οργανώσεις στις 
αγροτικές περιοχές, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, εκπρόσωποι των εθνικών ή περιφερειακών ενώσεων των 
ομάδων τοπικής δράσης που εμπλέκονται στην οδηγούμενη από τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας 
ανάπτυξη, καθώς και ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της 
υπαίθρου.

Στη συνημμένο αρχείο «Ενδεικτικός κατάλογος των εμπλεκόμενων εταίρων» παρατίθεται ενδεικτικός 
πίνακας των μελών της εταιρικής σχέσης για την αγροτική ανάπτυξη 2014-2020, ο οποίος παραμένει 
«ανοιχτός».

Οι σημαντικότερες δράσεις που επελέγησαν για να διευκολυνθεί η ευρεία εμπλοκή και ενεργός 
συμμετοχή των εταίρων περιγράφονται αναλυτικότερα στον πίνακα της παραγράφου 16.1. Τα 
αποτελέσματα όλων των δράσεων για την ενεργό συμμετοχή των εταίρων, αποτέλεσαν και θα 
συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό εργαλείο για το ΥΠΑΑΤ, για τη στρατηγική και την εκπόνηση των 
νέα μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ.

Η κύρια προστιθέμενη αξία της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των ΘΟΣΣ , ήταν η ίδια η διαδικασία η 
οποία ήταν διαδραστική και διαφανής σε όλα τα στάδια της, ενθάρρυνε τη μεταφορά και την ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών, ενίσχυε τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των εταίρων (building capacity) 
και είχε ως τελικό στόχο τη συνδιαμόρφωση των προτεινόμενων στρατηγικών επιλογών.

Η προστιθέμενη αξία της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης ήταν η πολύ μεγάλη συμμετοχή των 
αγροτών από όλη τη χώρα και η οποία ήταν πολύ μικρή στις συναντήσεις των ΘΟΣΣ. Είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (45%), στη δημόσια ηλεκτρονική 
διαβούλευση, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα, ανήκε στην κατηγορία Αγρότης ή 
Συλλογική Μορφή Αγροτών.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια προτεινόμενων μέτρων/δράσεων περιλάμβαναν σημαντικές 
προτάσεις αξιολόγησης και βελτίωσης των υφιστάμενων μέτρων/δράσεων καθώς και συγκεκριμένες 
προτάσεις για νέα μέτρα/δράσεις με ανάλυση ακόμα και σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κόστους.

Η προστιθέμενη αξία των εργασιών της ΟΣΠΑΑ και των Ομάδων Εργασίας, ήταν η συνδιαμόρφωση 
όλων των επιμέρους σημείων των μέτρων του ΠΑΑ (επιλογή δράσεων, λογική παρέμβασης, δικαιούχοι, 
επιλέξιμες δαπάνες, όροι επιλεξιμότητας και κριτήρια επιλογής κ.α.) κατά κύριο λόγο από εκπροσώπους 
φορέων που έχουν την αρμοδιότητας εφαρμογής και διαχείρισης των μέτρων και για το λόγο αυτό 
διαθέτουν σημαντική γνώση και εμπειρία.

Από το σύνολο των σχολίων και απόψεων που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της 
εταιρικής σχέσης, δεν ελήφθησαν υπόψη αυτά που αφορούσαν ζητήματα εκτός πεδίου εφαρμογής και 
επιλεξιμότητας του ΠΑΑ. Ως τέτοια ήταν αυτά που αφορούσαν, το αυξανόμενο κόστος εισροών 
(πετρέλαιο, σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές), τη φορολόγηση και την αύξηση των δασμών 
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καθώς και θέματα βασικής έρευνας, βασικής εκπαίδευσης κ.α.

Κατά τη διάρκεια όλων των διαβουλεύσεων τέθηκαν επίσης από τους εταίρους και θέματα 
αρμοδιοτήτων, λειτουργίας υφιστάμενων ή δημιουργίας νέων φορέων/δομών διαχείρισης και ελέγχου 
καθώς και ευρύτερα θεσμικά ζητήματα. Πολλά ήταν επίσης τα σχόλια των εταίρων για την ανάγκη, 
συμπληρωματικότητας των δράσεων του ΠΑΑ με τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ, συντονισμού και συνέργειας 
με άλλες πολιτικές και άλλα ταμεία της Ένωσης καθώς και συνέργειας και συντονισμού του ΥΠΑΑΤ με 
τις Περιφέρειες.

Κλείνοντας είναι σημαντικό να τονιστεί ό,τι πολλά από τα αποτελέσματα των δράσεων για τη συμμετοχή 
των εταίρων, θα αποτελέσουν εργαλείο και για τα επόμενα στάδια του κύκλου προγραμματισμού που 
περιλαμβάνει εκτός από το στάδιο κατάρτισης, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
του προγράμματος.

 

[1] http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/5pp_orismos_etairon.pdf

[2] http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/eppa6_symperasmata.pdf

[3] http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/5pp_egyklios1.pdf

Κατανομή συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση της Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών των Εταίρων
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17. NATIONAL RURAL NETWORK

17.1.1. The procedure and the timetable for establishing the National Rural Network (hereinafter NRN)

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 συστήνεται ένα Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ), 
το οποίο αποτελεί διάδοχο σχήμα αυτού της προηγούμενης Περιόδου που ταυτόχρονα 
καταργείται, οπότε δεν θα δημιουργηθεί κενό. Θα είναι διευρυμένο τόσο ως προς τη σύστασή 
του όσο και ως προς τους στόχους και τις δράσεις του.

 Η  προώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης είναι ένα νέο πεδίο δράσης της αγροτικής 
δικτύωσης. Δεν θα δημιουργηθεί ένα διακριτό δίκτυο για την καινοτομία. Ο ρόλος αυτός μπορεί να 
αναληφθεί από το ΕΑΔ, το οποίο θα συμβάλλει στη δημιουργία συνεργιών και αποφυγή επικαλύψεων. 
Για το σκοπό αυτό θα συμπεριληφθούν στη σύστασή του επιπλέον φορείς τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
σχετικά με την καινοτομία.

Εκτός από τους φορείς αυτούς και φορείς και διοικητικές υπηρεσίες από την προηγούμενη 
Προγραμματική Περίοδο, θα προστεθούν στη σύσταση του ΕΑΔ, άλλοι φορείς και διοικητικές υπηρεσίες 
που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των μελών της 
Εταιρικής Σχέσης και εκείνων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

Η σύσταση των μελών του ΕΑΔ πραγματοποιείται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, μετά από πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ. Στην απόφαση δύναται να αναφερθεί 
ποια από τα μέλη θα συγκροτήσουν την Ομάδα Καινοτομίας. Ομάδα εντός του ΕΑΔ μπορούν να 
συγκροτήσουν κατά τον ίδιο τρόπο οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Στις δράσεις των δύο Ομάδων, 
κατά περίπτωση και εάν κριθεί σκόπιμο, μπορούν να συμμετέχουν και άλλα μέλη ή και μη μέλη του 
ΕΑΔ. Η απόφαση σύστασης μπορεί να τροποποιηθεί όσες φορές χρειαστεί, ανάλογα με τις ανάγκες. Η 
δικτύωση είναι μια διαρκής διαδικασία σε εξέλιξη, που πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία δομών, 
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πληρέστερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εμπλεκομένων στην 
αγροτική ανάπτυξη.

• Η ΥΑ σύστασης θα ακολουθήσει την έγκριση του ΠΑΑ.

• Η απόφαση σύστασης της Συντονιστικής Επιτροπής και των Υποεπιτροπών θα ακολουθήσει την 
ΥΑ.

• Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης (ΣΔ) και αρχή εφαρμογής του, το αργότερο 12 μήνες μετά την 
έγκριση του ΠΑΑ.

17.1.2. The planned organisation of the network, namely the way organisations and  administrations 
involved in rural development, including the partners, as referred to in Article 54(1) of Regulation (EU) No 
1305/2013 will be involved and how the networking activities will be facilitated

Τα ΕΑΔ των Κρατών-Μελών είναι δυναμικοί μηχανισμοί που συνοδεύουν με επιτυχία την εφαρμογή των 
ΠΑΑ, για πρώτη φορά κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, διασυνδέοντας φορείς και 
διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη και που αποτελούν τα μέλη του και 
διευκολύνοντας, σε επίπεδο Κράτους-Μέλους, την ανταλλαγή εμπειριών και την υποστήριξη της 
εφαρμογής και της αξιολόγησης της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, όπως επίσης και τη διασφάλιση και 
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το συντονισμό της ροής πληροφοριών μεταξύ τοπικού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.

 Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η αγροτική δικτύωση εδραιώνεται και ενδυναμώνεται, ενώ 
τίθενται για το ΕΑΔ οι ακόλουθοι, κυρίως, στόχοι:

• Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ,

• η αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης,

• η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της 
πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης,

• η προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις 
αγροτικές περιοχές.

Μέλη του ΕΑΔ μπορούν να γίνουν όλοι οι φορείς και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με 
το ΠΑΑ και την αγροτική ανάπτυξη. Το ΕΑΔ πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει τα μέλη της Εταιρικής 
Σχέσης, όπως:

• τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές,

• τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους,

• φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
εταίρων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς αρμόδιους για την προώθηση της ισότητας και 
της μη διάκρισης.

Τέλος, με τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ ως μέλη του ΕΑΔ, μπορεί να εξασφαλιστεί 
πιο τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ΕΑΔ και της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Επίσης, κατά περίπτωση και εάν κριθεί σκόπιμο, μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δράση του 
ΕΑΔ και μη μέλη αυτού.

Η οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του ΕΑΔ, οφείλει να σέβεται τις αρχές του μη 
αποκλεισμού και το κατά το δυνατόν άνοιγμα στη βάση της αγροτικής δικτύωσης.

Θα συσταθεί Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ, η οποία θα έχει καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο, 
θα συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους που θα 
αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα των μελών του, καθώς και τις θεματικές κατηγορίες στόχων και των 
αντικειμένων του ΠΑΑ. Προτείνεται επίσης να συσταθούν δύο Υποεπιτροπές, μία για την Καινοτομία 
και μία ΟΤΔ. Η δυνατότητα τακτικής συμμετοχής των μελών στις δράσεις των Επιτροπών αυτών είναι 
σημαντική για τη δικτύωση και θα πρέπει να γίνονται συνεχείς προσπάθειες ώστε να είναι όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη.

Δράσεις δικτύωσης σε συγκεκριμένα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης θα πραγματοποιούνται μέσω 
Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα αναφέρουν τα συμπεράσματά τους στη Συντονιστική 
Επιτροπή. Η συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να είναι ανοικτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέλη, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική. Όλα τα μέλη συμμετέχουν στα συνέδρια του ΕΑΔ.

Αρμόδια δομή που απαιτείται για τη λειτουργία του ΕΑΔ, για να διευκολύνει τη διαδικασία δικτύωσης 
και την εμπλοκή των μελών του, είναι η Μονάδα Υποστήριξης Δικτύου (ΜΥΔ) της Διαχειριστικής 
Αρχής του ΠΑΑ, η οποία αποκτά κομβικό ρόλο καθ’ όσον θα αποτελεί και τον συνδετικό συντονιστικό 
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κρίκο τόσο για τα θέματα αγροτικής δικτύωσης, όσο και για τα θέματα καινοτομίας στην αγροτική 
ανάπτυξη. Η ΜΥΔ πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί απρόσκοπτα τα καθήκοντά της κατά τη διάρκεια 
ολόκληρης της προγραμματικής περιόδου, διαθέτοντας επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό. Τμήματα του 
έργου της, όπως π.χ. η κατάρτιση του ΣΔ, μπορούν να ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους με τις 
νόμιμες διαδικασίες, αλλά και μέσα από ένα μικτό σύστημα συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό 
τομέα. Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέχεια των δράσεων του 
ΕΑΔ καθ’ όλη την Προγραμματική Περίοδο. Σε περίπτωση ανάθεσης δράσεων του ΕΑΔ σε 
διαφορετικούς εξωτερικούς αναδόχους, πρέπει να εξασφαλίζεται ο συντονισμός από πλευράς ΜΥΔ. 
Ωστόσο, πάντα η ευθύνη για τη διαχείριση του ΕΑΔ παραμένει στη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ.

Το έργο της ΜΥΔ συνίσταται, κυρίως, στα ακόλουθα:

• Κατάρτιση του ΣΔ του ΕΑΔ και υλοποίησή του.

• Συντονισμός των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν για τα μέλη του ΕΑΔ.

• Ανάθεση σε φορέα/φορείς της υλοποίησης μέρους των δράσεων που προβλέπονται στο ΣΔ, 
σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

• Δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και υποστήριξης για την καινοτομία, συλλογή αναγκών και 
ανταλλαγή γνώσης, πληροφοριών, ευκαιριών και διδαγμάτων, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και 
διασυνδέοντας ενδιαφερόμενους.

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων του ΣΔ.

• Διάχυση της πληροφόρησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Εφαρμογή της στρατηγικής Δημοσιότητας και Πληροφόρησης που σχεδιάζεται από την 
Διαχειριστική Αρχή ή τμήματος της στρατηγικής αυτής.

• Αλληλεπίδραση μέσω συνεδρίων, συναντήσεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, 
συνδιοργανώσεων, περιπτέρων, εκδόσεων, εντύπων, μεταφράσεων, περιπτέρων, 
οπτικοακουστικών μέσων, ιστοχώρου, κοινωνικών δικτύων κλπ.

• Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και με το Δίκτυο ΕΣΚ (EIP 
Network) (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, εκδηλώσεις, ανταλλαγές και input κατά τον 
σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παροχή παραδειγμάτων έργων και στατιστικών στοιχείων, 
συνεισφορά σε θεματικές εργασίες κλπ).

• Συνεργασία με άλλα δίκτυα εντός ή εκτός της χώρας ή και με ομάδες δικτύων.

Το ΣΔ πρέπει να συνταχθεί με βάση τους στόχους του ΕΑΔ, αλλά και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η συνέχεια στις δράσεις, καθ' όλη την Προγραμματική Περίοδο και ταυτόχρονα η ευελιξία 
ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του ΠΑΑ. Θα μπορούσε να συντάσσονται και Σχέδια Δράσης που να καλύπτουν 2-3 χρόνια. Κατά την 
εφαρμογή το ΣΔ εξειδικεύεται ή και επικαιροποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η εμπλοκή των 
μελών κατά τη σύνταξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του ΣΔ βοηθά ώστε να δημιουργηθεί 
αίσθημα «συνιδιοκτησίας» μεταξύ τους για τα θέματα του ΕΑΔ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το ΕΑΔ δεν είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΑΑ, 
αλλά συνεισφέρει ως προς τις διαδικασίες αυτές, με την ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων τους. 
Επιπλέον το ΕΑΔ πρέπει να στηριχθεί, από την αρχή, σε ένα απλό σύστημα για την παρακολούθηση και 
αυτοαξιολόγησή του με χρήση κάποιων κοινών βασικών δεικτών ΚΠΠΑ, ώστε να εξασφαλισθεί μια 
συνολική παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. αριθμός θεματικών ανταλλαγών, αριθμός εργαλείων 
επικοινωνίας, αριθμός δράσεων του ENRD στις οποίες το ΕΑΔ έχει συμμετάσχει) που πρέπει να 
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καθοριστούν. Η παράλληλη αυτοαξιολόγηση θα ξεκινήσει με ανάπτυξη μιας λογικής παρέμβασης για το 
ΕΑΔ, με τον καθορισμό σαφών στόχων και δεικτών, ενώ στη συνέχεια παρακολουθώντας συνεχώς την 
πρόοδο και τροφοδοτώντας  με αποτελέσματα το έργο του ΕΑΔ. Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση στα 
διάφορα στάδια του κύκλου προγραμματισμού: Π.χ. λιγότερες θα είναι οι αξιόλογες πρακτικές στα 
πρώτα, περισσότερες στα τελευταία.

17.1.3. A summary description of the main categories of activity to be undertaken by the NRN in 
accordance with the objectives of the programme

Το Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) που θα συνταχθεί πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ελάχιστες 
υποχρεώσεις του ΕΑΔ:

• Τη συγκέντρωση παραδειγμάτων έργων που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ και 
αξιόλογες πρακτικές.

• Τη διευκόλυνση θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής 
ανάπτυξης, την ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων.

• Δράσεις κατάρτισης και δικτύωσης για τις ΟΤΔ, και ιδίως τεχνική βοήθεια για τη διατοπική και 
διακρατική συνεργασία, τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΔ και την αναζήτηση 
εταίρων για το Μέτρο της Συνεργασίας.

• Δράσεις δικτύωσης για συμβούλους και υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας για συλλογή και 
ανταλλαγή πληροφοριών.

• Δράσεις ανταλλαγής και διάδοσης πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του ΠΑΑ.

• Σχέδιο Επικοινωνίας του ΕΑΔ, συμπεριλαμβανομένης της Δημοσιότητας και Πληροφόρησης 
σχετικά με το ΠΑΑ σε συμφωνία με τη Διαχειριστική Αρχή και δράσεις πληροφόρησης και 
επικοινωνίας που στοχεύουν σε ένα ευρύτερο κοινό. Το ΣΔ περιλαμβάνει συνδέσεις με τους 
ευρύτερους στόχους πολιτικής, περιγραφή εργασιών, με σαφή διαχωρισμό των υπευθύνων και 
χρονοδιάγραμμα, καθώς και τον σαφή προσδιορισμό των ομάδων-στόχου των διαφόρων 
δράσεων. Επικοινωνιακοί στόχοι, εργαλεία και μέθοδος θα πρέπει να διαφοροποιούνται και να 
προσαρμόζονται στις διάφορες ομάδες-στόχου. Το Σχέδιο Επικοινωνίας πρέπει να περιλαμβάνει 
ένα ειδικό τμήμα διάδοσης των δράσεων τόσο του ENRD, όσο και του ΕΑΔ.

• Πρόβλεψη για συμμετοχή και συμβολή στις δράσεις του ENRD, του EIP Network και 
συνεργασία με τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των Κρατών-Μελών και άλλα δίκτυα.

Το ΣΔ εγκρίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ.

17.1.4. Resources available for establishing and operating the NRN

Α. Ανθρώπινοι πόροι

Επαρκείς ικανότητες και προσόντα των εκπροσώπων των μελών του ΕΑΔ είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη διευκόλυνση των διαδικασιών δικτύωσης. Κατάρτιση των μελών ΕΑΔ και του προσωπικού της 
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ΜΥΔ (π.χ. σεμινάρια, «ίσου προς ίσον» κατάρτιση, μαθήματα γλώσσας για να συμμετάσχουν σε διεθνείς 
δράσεις) θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

Η ΜΥΔ στελεχώνεται με επαρκές και ικανό προσωπικό με διεθνείς δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την επαφή με το ENRD και τα άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα και 
την παροχή υποστήριξης στις διακρατικές συνεργασίες.

Τα προσόντα αυτά περιλαμβάνουν:

• Δεξιότητες εμψύχωσης,

• γνώση για την ευρεία κάλυψη των θεμάτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης,

• γνώση και εμπειρία από τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους,

• γνώση των εργαλείων επικοινωνίας και δράσεων διάδοσης (δεξιότητες σύνταξης, καλή γνώση 
διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, διαχείριση ιστοσελίδας και κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, 
δεξιότητες παρουσίασης),

• εμπειρία και δεξιότητες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εργαστηρίων,

• γλωσσικές δεξιότητες.

Το μόνιμο προσωπικό συμπληρώνεται με μη μόνιμους εμπειρογνώμονες για εξειδικευμένα θέματα. 

Β. Χρηματοδότηση

Οι δράσεις του ΕΑΔ και της ΜΥΔ χρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια του ΠΑΑ. Η οικονομική 
υποστήριξη προς το ΕΑΔ μπορεί να καλύψει τις δομές που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του, τις 
δράσεις που συνδέονται με τους στόχους του ΕΑΔ όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.2, καθώς και 
την προετοιμασία και την όλη υλοποίησή του ΣΔ.

Σημειώνεται ότι δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στις δράσεις ευρωπαϊκών 
φορέων που συνδέονται με δράσεις του ΕΑΔ, σύμφωνα με τους στόχους του ΠΑΑ, όπως η 
συνδιοργάνωση, τα κοινά θέματα, μια συντονισμένη σειρά εκδηλώσεων κ.λπ. θα είναι επιλέξιμες. 
Αντίθετα, τα τέλη για να είναι κάποιος μέλος τέτοιων φορέων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 
στόχων και της λειτουργίας του ΕΑΔ, οπότε δεν είναι επιλέξιμο.



871

18. EX-ANTE ASSESSMENT OF VERIFIABILITY, CONTROLLABILITY AND ERROR RISK

18.1. Statement by the Managing Authority and the Paying Agency on the verifiability and controllability of 
the measures supported under the Rural Development Programme

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του νέου Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης (Καν. 
1305/2013), η Διαχειριστική Αρχή και ο Οργανισμός Πληρωμών είναι από κοινού επιφορτισμένοι με την 
εξασφάλιση της ελεγξιμότητας και επαληθευσιμότητας των μέτρων, που συμπεριλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της χώρας σε σχέση με την απαίτηση του ανωτέρω άρθρου, συστάθηκαν 
ομάδες εργασίας με αντικείμενο το σχεδιασμό του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου 2014-
2020. Στις εν λόγω ομάδες συμμετείχαν εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και 
του Οργανισμού Πληρωμών, με τη συνδρομή και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων με σκοπό 
την από κοινού επεξεργασία των τεχνικών δελτίων των μέτρων του Προγράμματος, μέρος των οποίων 
είναι και η καταγραφή των κινδύνων κατά την εφαρμογή των μέτρων. Η διάρκεια των εργασιών τους 
ορίστηκε μέχρι την ημερομηνία οριστικής έγκρισης του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπηρεσιών η οποία έχει ήδη 
δρομολογηθεί από τα μέσα του έτους 2013 στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της χώρας για τη μείωση 
του ποσοστού σφάλματος στην εφαρμογή της πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη. Στελέχη και των 
δύο Υπηρεσιών συμμετείχαν από κοινού στα 3 σεμινάρια για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος που 
πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προέβησαν σε εισηγήσεις για την 
υλοποίηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

Με βάση τα αποτελέσματα της ανωτέρω συνεργασίας μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του 
Οργανισμού Πληρωμών, o Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. 
Ιατρίδης Δημήτριος, και o Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κ. Αποστολάκος Γρηγόριος, δηλώνουν, κατά 
την κρίση τους, ότι ο σχεδιασμός των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την 
εξασφάλιση α) της βέλτιστης σχέσης κόστους/οφέλους, β) του ελέγξιμου και επαληθεύσιμου χαρακτήρα 
των ενισχυόμενων δράσεων και γ) της ελαχιστοποίησης των ποσοστών σφάλματος.

Επιπλέον, δεσμεύονται ότι και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η ελεγξιμότητα και 
επαληθευσιμότητα των μέτρων θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο στενής συνεργασίας των δύο 
φορέων με απώτερο σκοπό την παράλληλη επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ 2014-2020 και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.

18.2. Statement by the functionally independent body referred to in Article 62(2) of Regulation (EU) No 
1305/2013 confirming the adequacy and accuracy of the calculations of standard costs, additional costs and 
income forgone

1) Επιβεβαιώνεται από τη NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. η ορθότητα και ακρίβεια 
των υπολογισμών,  όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης και το κόστος συντήρησης για την ανάπτυξη 
των γεωργο-δασοκομικών συστημάτων, που συμπεριλαμβάνονται στην ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, η οποία 
συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΟΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης  Ελλάδας 2014-2020». Οι τιμές μονάδος  για την πλειοψηφία των εργασιών 
προκύπτουν από τα ισχύοντα Νέα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ) που εφαρμόζονται στην κατασκευή 
Δημοσίων Έργων στην Ελλάδα (ΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έτους 2013 (ΦΕΚ 363Β΄/2013, 
ΦΕΚ 639Β΄/2013). Στις λοιπές εργασίες ,  είτε λόγω  έλλειψης τιμής ΝΕΤ ή εναλλακτικά βασικών τιμών 
της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ), είτε λόγω της ιδιαίτερης φύσης της 
εργασίας, έγινε χρήση τρεχουσών τιμών εμπορίου. Αναλυτικά στοιχεία για την πηγή προέλευσης των 
χρησιμοποιηθέντων τιμών  μονάδων παρουσιάζονται εντός του τεύχους της ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ.

2) Επιβεβαιώνεται από την «ΟΜΙΚΡΟΝ Σχεδιασμός, Μελέτη και Διαχείριση Περιβαλλοντικών & 
Τεχνικών Έργων ΕΠΕ»  η ορθότητα και η ακρίβεια των υπολογισμών με βάση την παρ. 2 του άρθρου 62 
του ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013, που αφορά τους υπολογισμούς της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για τον 
υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης, συντήρησης και διαφυγόντος εισοδήματος του Μέτρου της 
Δάσωσης Άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 1305/2013».
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19. TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

19.1. Description of the transitional conditions by measure

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής με πόρους του Προγράμματος 2007-2013 για το σύνολο των 
μέτρων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015. Σημειώνεται ότι όλα μέτρα που μεταφέρονται στην 
προγραμματική 2014 -2020 συμβάλλουν στη στρατηγική του εν λόγω προγράμματος και υλοποιούνται 
με τους ίδιους κανόνες και στις δύο προγραμματικές περιόδους, με την εξαίρεση του Μέτρου 214 όπως 
αναφέρεται παρακάτω.

Στο Μέτρο 112, εκτιμάται ότι οι πληρωμές στη διετία 2014-2015 θα ανέλθουν στα 140.000.000 € (ΚΣ) 
ενώ οι ανειλημμένες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 40.000.000 € (ΚΣ) τα οποία αφορούν τη 2η  και 3η 
δόση της Προκήρυξης του 2014.

Στα Μέτρα 121, 122 εκτιμάται ότι οι πληρωμές στη διετία 2014-2015 θα ανέλθουν στα 120.000.000 € 
(ΚΣ) ενώ θα μεταφερθούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις 80.000.000 € (ΚΣ).

Στο Μέτρο 123Α, εκτιμάται ότι οι πληρωμές στη διετία 2014-2015 θα ανέλθουν στα 50.000.000 € (ΚΣ) 
ενώ εκτιμάται ότι θα μεταφερθούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις 80.000.000 € (ΚΣ).

Στο Μέτρο 132, εκτιμάται ότι οι πληρωμές στη διετία 2014-2015 θα ανέλθουν στις 2.800.000 € (ΚΣ) ενώ 
θα μεταφερθούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις ύψους 520.000 € (ΚΣ) που αφορούν την αποπληρωμή 
αιτήσεων πληρωμής που θα κατατεθούν στα τέλη του 2015 και εκτιμάται ότι θα αποπληρωθούν στις 
αρχές του 2016.

Στο Μέτρο 214, εκτιμάται ότι οι πληρωμές στη διετία 2014-2015 θα ανέλθουν στα 240.000.000€ (ΚΣ) 
ενώ θα μεταφερθούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις 160.000.000€ (ΚΣ).

Οι δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, δηλαδή όσοι έχουν υπογράψει 
σύμβαση μέχρι 31/12/2014, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις μέχρι 
τη λήξη της αναληφθείσας δέσμευσης. Οι εν λόγω δικαιούχοι, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν 
ενίσχυση και στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν τις 
δεσμεύσεις τους με βάση τους κανόνες της νέας προγραμματικής περιόδου. Εάν οι νέες απαιτήσεις για 
την προσαρμογή δεν γίνουν αποδεκτές από τους δικαιούχους, η σύμβαση παύει να ισχύει, χωρίς να 
ζητείται επιστροφή για την περίοδο για  την οποία ίσχυσε.                       

Η αντιστοίχιση μεταξύ των μέτρων στους Καν (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1305/2013 
αναφέρονται στον Πίνακας Ι.

Η αντιστοίχιση μεταξύ των δράσεων του Μέτρου 214 της Προγραμματικής Περιόδου 2007- 2013 και 
των δράσεων του Μέτρου 10 της Προγραμματικής 2014 – 2020 αναφέρονται στο Πίνακα ΙΙ.

Στο Μέτρο 221, εκτιμάται ότι οι πληρωμές στη διετία 2014-2015 θα ανέλθουν στα 11.600.000 € (ΚΣ) 
ενώ θα μεταφερθούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις 36.000.000 € (ΚΣ).

Στα ιδιωτικά έργα του Άξονα 3, Μέτρα 311, 312 & 313, εκτιμάται ότι οι πληρωμές στη διετία 2014-2015 
θα ανέλθουν στα 41.000.000€ (ΚΣ) ενώ θα μεταφερθούν ως ανειλημμένες πληρωμές ύψους 80.000.000€ 
(ΚΣ).
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Για τη δράση ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών του Μέτρο 321, εκτιμάται ότι οι πληρωμές στη διετία 
2014-2015 θα ανέλθουν στα 16.000.000€ (ΚΣ), ενώ θα μεταφερθούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις 
25.000.000 € (ΚΣ).

Για τις υποδομές εγγείων βελτιώσεων (Μέτρο 125 Α, Μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα 321) εκτιμάται ότι οι 
θα μεταφερθούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις 103.000.000 € (ΚΣ). Στο Μέτρο 125 Α2, εκτιμάται ότι οι 
θα μεταφερθούν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις 6.500.000 € (ΚΣ).

Η αντιστοίχηση μεταξύ των μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 με ανειλλημένες υποχρεώσεις και των μέτρων 
του ΠΑΑ 2014-2020 αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙΙ.
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Πίνακας Ι: Αντιστοίχιση μεταξύ των μέτρων στους Καν (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και Καν (ΕΚ) αριθ. 1305/2013
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Πίνακας ΙΙ: Αντιστοίχιση μεταξύ των δράσεων των Προγραμματικών Περιόδων 2007- 2013 και 2014 - 2020
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Πίνακα ΙΙΙ: Αντιστοίχηση μεταξύ των μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 με ανειλλημένες υποχρεώσεις και των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 
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19.2. Indicative carry-over table

Measures Total Union 
Contribution planned 

2014-2020 (€)

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 0,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15) 0,00

M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 520.000,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) 269.500.000,00

M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events and introduction of 
appropriate prevention actions (art 18)

0,00

M06 - Farm and business development (art 19) 120.000.000,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 24.719.000,00

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 36.000.000,00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 0,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) 24.900.000,00

M11 - Organic farming (art 29) 135.100.000,00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 0,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 0,00

M14 - Animal Welfare (art 33) 0,00

M16 - Co-operation (art 35) 0,00

M17 - Risk management (art 36-39) 0,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 
1303/2013)

0,00

M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 0,00

M113 - Early retirement 0,00

M131 - Meeting standards based on Community legislation 0,00

M341 - Skills acquisition, animation and implementation 0,00

Total 610.739.000,00
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20. THEMATIC SUB-PROGRAMMES
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21. DOCUMENTS

Document title Document type Document date Local reference Commission 
reference

Files Sent date Sent By

16.2- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ

16 Actions taken to 
involve partners - 
annex

09-07-2014 Ares(2014)2391465 16.2- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ

17-07-2014 niakdimi

3.3 Ex-ante evaluation 
report

3 Ex-ante evaluation 
report - annex

17-07-2014 Ares(2014)2391465 Ex-ante evaluation report 17-07-2014 niakdimi

3.3 SEA RDP 2014-2020 3 Ex-ante evaluation 
report - annex

17-07-2014 Ares(2014)2391465 SEA RDP 2014-2020 17-07-2014 niakdimi

Programme Snapshot 
2014GR06RDNP001 1.0

Snapshot of data 
before send

17-07-2014 Ares(2014)2391465 Programme Snapshot 
2014GR06RDNP001 1.0 el

17-07-2014 niakdimi
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